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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 19 DECEMBER 2019 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

a. Voorstel toelating tussentijds benoemde raadsleden Claessens en Klaver 

  

2. Vaststellen raadsagenda 

a. Voorstel gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor griffie 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van  

              28 november 2019 

 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

5. A-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen en aansluiting bij werkgeversvereniging 

b. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kroeven 

c. Raadsvoorstel Najaarsbrief Financiën 

d. Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen realiseren zonnepark nabij bedrijventerrein 

              Heerle 

6. B-CATEGORIE 

 

7. C-CATEGORIE 
a. Ingekomen B&W brief wethouder Lok – Rapport vestigingsklimaat Vijfhuizenberg 

8. Sluiting 
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Aanwezig:  

Voorzitter: dhr. J.M. van Midden (burgemeester)  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  
 
Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, A.A.B. Theunis, 
wethouders  
 
De dames: W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), W. Claessens- 
Vloedgraven (SP), A.T. Eijck-Stein (VVD), N. El Azzouzi (GroenLinks), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels 
(SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), S.M.J. Vermeulen (VVD).  
 
De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 
Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst),  
S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), R.C.A.W. 
van Nassau (CDA), K.A. Raggers (VLP), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), 
M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), L.C. Villée (GroenLinks) J.J.M.M. 
Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA) G.A. van Zalinge (VLP)  

 

Afwezig: mevr. S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), mevr. E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP),  

mevr. K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), dhr. A. van Gestel (VLP) en dhr. K. Ahlalouch (PvdA). 

 

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, hierbij open ik de vergadering van de gemeenteraad van Roosendaal 

hedenavond en ik heet u allen hierbij hartelijk welkom. Ook welkom aan degenen die deze vergadering volgen 

vanaf de publieke tribune of via de internetuitzending. En de vertegenwoordiger van de media die heb ik ook 

gezien en onze medewerkers uiteraard. Ik heb een aantal berichten van verhindering. Mevrouw Van der Star van 

de VLP is verhinderd en mevrouw Suijkerbuijk van de ChristenUnie is verhinderd en de heer Breedveld heeft 

aangegeven later te zijn, maar die zag ik wel al lopen dus die zal ook wel elk moment binnenkomen.  

a. Voorstel toelating tussentijds benoemde raadsleden Claessens en Klaver 

De VOORZITTER: Voorts kan ik u melden dat mevrouw Beens van de SP en de heer Ahlalouch van de Partij van de 

Arbeid aangegeven hebben lidmaatschap van de gemeenteraad te willen opzeggen. In plaats van mevrouw Beens 

is mevrouw Claessens benoemd tot lid van de gemeenteraad van Roosendaal. In plaats van de heer Ahlalouch is 

de heer Klaver benoemd tot gemeenteraadslid. Beide hebben hun benoeming aanvaard, aangenomen. Voor deze 

vergadering is de Commissie ter beoordeling van de Geloofsbrieven geweest bestaande uit de heren Verbeek, 

Hamans en mevrouw De Beer. De heer Verbeek is voorzitter van deze Commissie en ik wil hem graag uitnodigen 

om de bevindingen van de Commissie met betrekking tot de Geloofsbrieven van de heer Klaver en mevrouw 

Claessens aan de raad te presenteren. De heer Verbeek aan u het woord. 

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals u aangegeven heeft vandaag de beëdiging van twee nieuwe 

leden als het allemaal goed gaat. Ik wil even beginnen met de opvolging voor de SP. U heeft aangegeven 

mevrouw Claessens-Vloedgraven, we hebben de Geloofsbrieven van haar gezien. We moeten wel van te voren 

even de opmerking maken, zoals u weet zijn er drie kandidaten benoemd die de benoeming niet hebben 

aanvaard. Dat zijn mevrouw Schijvenaars, de heer Van der Aa en de heer Van Poppel. Zo komen wij bij de 

volgende op de lijst, bij mevrouw Claessens-Vloedgraven uit. En dan zou ik nu graag het besluit voor mevrouw 

Claessens willen voorlezen. De Commissie uit de raad van de gemeente Roosendaal in wier handen werd gesteld 

de Geloofsbrief en verder bij de Kieswet gevorderde stukken ingezonden door mevrouw Claessens-Vloedgraven, 

roepnaam Tineke, op dinsdag 10 december 2019 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Roosendaal. 

Rapporteert de raad van de gemeente Roosendaal dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in 
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orde gevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De Commissie 

adviseert tot haar toelating als lid van de raad van de gemeente Roosendaal. Dan komen we bij de heer Klaver. De 

heer Klaver was de eerstvolgende op de lijst, dus de eerstvolgende die de benoeming heeft aanvaard. Dan kom ik 

toe aan het besluit. De Commissie uit de raad van de gemeente Roosendaal in wier handen werden gesteld de 

Geloofsbrief en verder bij de Kieswet gevorderde stukken ingezonden door de heer Klaver, roepnaam Paul, op 

dinsdag 10 december 2019 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Roosendaal. Rapporteert de raad van 

de gemeente Roosendaal dat zij de genoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken 

is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. En de Commissie adviseert tot toelating 

als lid van de raad van de gemeente Roosendaal. Tot zover. Ik moet er nog even bij vermelden, de Commissie is 

samengekomen met mevrouw De Beer, meneer Hamans en mijzelf.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verbeek. Ik kijk even de zaal rond. Kunt u zich allen vinden in het oordeel 

van de Commissie onderzoek Geloofsbrieven? Dat is het geval. Aldus. Dan verzoek ik graag mevrouw Claessens en 

de heer Klaver om naar voren te komen om bij mij de eed en of belofte af te nemen. U mag hier plaatsnemen. 

Mag ik u verzoeken om te gaan staan. En sommigen deden dat al proactief. Wat is daarop uw antwoord? 

<<lachend…>>. Daar ben ik ook toe bevoegd dus dat kunnen we in dezelfde hamerslag doen. Goed. Even terug 

naar de feiten mevrouw Claessens, de heer Klaver, goedenavond. Welkom en dank voor uw aanwezigheid 

vanavond. U bent toegetreden tot lid van de gemeenteraad. Maar alvorens u dit kunt doen dient u de verklaring 

of de eed en belofte af te leggen bij de voorzitter van de gemeenteraad. Mevrouw Claessens ik heb begrepen dat 

u de verklaring en belofte aflegt. En de heer Klaver ik heb begrepen dat u de eed aflegt. Dat is conform mijn 

administratie helemaal juist? Goed. Dan begin ik met u, mevrouw Claessens. U heeft gekozen voor het afleggen 

van de verklaring en belofte. Ik zal de tekst uitspreken en ik verzoek u daarna om te antwoorden met “dat 

verklaar en beloof ik”. Ik verklaar dat ik om tot raadslid van deze gemeenteraad benoemd te worden rechtstreeks 

noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gunst heb beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik 

om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of 

zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat 

ik mijn plichten als raadslid van de gemeente naar eer en geweten zal vervullen.  

Mevrouw CLAESSENS: Dat verklaar en beloof ik. 

De VOORZITTER: Dank u wel, daarmee bent u definitief beëdigd als lid van de gemeenteraad. Dan gaan we nu 

over naar de heer Klaver. U heeft gekozen voor het afleggen van de eed. Ik zal zo de tekst voorlezen en daarna 

verzoek ik u mij te antwoorden met “zo waarlijk helpe mij God Almachtig”, twee vingers omhoog ongeveer ter 

hoogte van uw hart, niet hoger niet veel lager. Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden 

rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik 

zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en 

dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 

De heer KLAVER: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 

De VOORZITTER: En daarmee is ook uw benoeming definitief. Mag ik u van harte feliciteren. En ik verzoek de raad 

om een moment te schorsen voor felicitaties. Dank u wel. 

<<Vanuit de raadszaal klinkt luid applaus…>>  
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De VOORZITTER schorst de vergadering. 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering.  

2. Vaststellen Raadsagenda  
De VOORZITTER: Dan zijn wij bij het vaststellen van de agenda, agendapunt 2 van vanavond. Ik wil u voorstellen 

om het raadsvoorstel 79 Gevolgen wet normalisering rechtspositie ambtenaren oftewel de WnrA voor de griffie 

aan de agenda toe te voegen bij agendastukken A-categorie, dit wordt dan agendapunt 5.e. Kunt u hier allen mee 

instemmen? Ja, dat is het geval. Zijn er verder nog leden die iets willen opmerken over de agenda voor vanavond. 

Ook dat is niet het geval. Dan is de agenda daarbij vastgesteld.  

a. Voorstel gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor griffie 

Dit agendapunt wordt tijdens de vergadering behandeld onder agendapunt 5.e. 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 

    28 november 2019 
De VOORZITTER: Dan zijn we nu bij het agendapunt nummer 3, het vaststellen van de besluitenlijst van de 

vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 28 november 2019. Er zijn zover bekend geen 

amenderingen binnengekomen. Kan ik hiermee de besluitenlijst arresteren? Ook dat is het geval.  

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Ingekomen stukken 

De VOORZITTER: Dan gaan wij nu naar agendapunt nummer 4. De ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- 

en motielijst. We beginnen met 4.a lijst van ingekomen stukken. Kunt u instemmen met de afhandeling van de 

ingekomen stukken zoals vermeld? Ook dat is het geval. Daarbij is die vastgesteld.   

b. Beantwoording van schriftelijke vragen 

De VOORZITTER: Dan zijn we nu van 4.b afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. Er zijn bij de griffie een 

aantal aanmeldingen binnengekomen voor een aanvullende mondelinge vraag op beantwoorde schriftelijke 

vragen. Dan begin ik met de heer Van Gestel van de VLP die een mondelinge vraag wil toevoegen bij het vraag en 

antwoord van de geluidswering voor de spoorzone. De heer Van Gestel aan u het woord. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Uiteindelijk is het zo dat we geconstateerd hebben dat in de 

raadsmededeling staat dat de inspanning van de gemeente is om ProRail te overtuigen van hun inzet en van hun 

afspraak met de bewoners. En in feite zouden we graag willen weten of wij ter voorbereiding van een debat 

gefaciliteerd kunnen worden met informatie teneinde in ieder geval met elkaar te kunnen vaststellen in dat debat 

wat die status precies is en wat die afspraak nu precies inhoudt en waar bewoners uiteindelijk in tegemoet 

gekomen gaan worden. Dat voorzitter is een belangrijke vraag, want uiteindelijk zitten die mensen natuurlijk nu al 

anderhalf, twee jaar te wachten tot er iets wordt gerealiseerd. En de tijd voor hen dringt ook dat ze antwoorden 

zouden willen. Dus wij verzoeken het college tot informatie. 

De VOORZITTER: Ik hoor daar niet echt een aanvullende vraag in meneer Van Gestel. Zou u iets specifieker willen 

vragen wat uw aanvullende vraag is. 
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De heer VAN GESTEL: De aanvullende vraag is, voorzitter, of wij die informatie kunnen ontvangen waarnaar 

gerefereerd wordt in de beantwoording van onze vraag.  

De VOORZITTER: Dat is een heldere vraag. Wethouder Lok. 

De heer LOK: Ja, het is een heldere vraag. Maar daar kunnen we nog geen antwoord op geven, dat is het beetje 

het probleem. En dat zit ook in de antwoorden die zijn gegeven. ProRail heeft haar onderzoek afgerond en heeft 

aan de woningen en aan de huiseigenaren die het betreft een voorzet gedaan. Daar moet nog door ProRail met 

de bewoners en de huiseigenaren over worden gesproken. Dus we kunnen nu nog niet zeggen dat ze er helemaal 

aan voldoen. We kunnen ook niet zeggen dat ze er helemaal niet aan voldoen, want dat gesprek moet nog 

plaatsvinden met de huiseigenaren. En als dat allemaal is gedaan dan weten we waar, waar ProRail afwijkt van 

wat wij hebben bedacht ooit te schrijven in die Stedenbouwkundige visie. Maar nogmaals dan moeten we eerst 

weten wat de uitkomsten zijn van die overleggen, welke maatregelen er daadwerkelijk worden genomen. Dat is 

nog niet bekend. De huiseigenaren mogen daar zelf, hebben daar zelf inbreng in.  

De VOORZITTER: Ik kijk even naar de heer Van Gestel. U heeft één vraag, maar ik geef u nog ruimte om iets 

verduidelijkend te vragen. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, we gaan er absoluut geen debat van maken, voorzitter. Het verzoek is 

duidelijk, wellicht moeten we dat dan toch nog schriftelijk doen om dat nog eens een keer nog een keer extra 

duidelijk te maken. Maar goed, voorzitter, deze vraag hebben we ook twee keer moeten stellen voordat dit 

antwoord kwam. Dus ik ga morgen met de griffie een schriftelijk informatieverzoek doen om hier meer informatie 

over op te vragen. 

De VOORZITTER: Helder. Wij zien uw aanvullende vragen daarbij tegemoet. Dank u wel. Dan ga ik door naar de 

tweede set vragen waar u nog een aanvullende vraag op hebt, meneer Van Gestel, heb ik begrepen dat is 

handhaving illegaal in gebruik genomen gemeentegronden. Ook daar heeft u een extra vraag aan toe te voegen 

voor mevrouw Raaijmakers begreep ik. 

De heer VAN GESTEL: Ja, dat klopt, voorzitter. Allereerst ontzettend bedankt voor de beantwoording van deze 

vragen. We hebben nog een vraag die niet geheel beantwoord is, dus wellicht dat we hem iets beter kunnen 

stellen dat we ook een iets beter antwoord kunnen krijgen. De vraag was is er geconstateerd dat er ook 

daadwerkelijk gronden illegaal in gebruik waren ongeacht of dat nu wel of niet heeft geleid tot een procedure. 

Maar is het geconstateerd dat er gronden illegaal in gebruik zijn genomen.  

De VOORZITTER: Wethouder Raaijmakers. Eerste microfoon. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Ja, gelukkig heb ik ook niet zoveel te vertellen vandaag dus dat scheelt. Er zijn wel 

illegale gebruiken geconstateerd. Maar dan is er altijd reactie op naar een constructieve oplossing, dus het heeft 

nooit geleid tot een juridische procedure. Of de grond is terug bij ons in gebruik genomen, zeg maar of er is niets 

verkocht maar dan is het wel gelegaliseerd. Dus er is… Volgens mij is dat het antwoord op uw vraag. 



6 
 

De VOORZITTER: Ik zie de heer Van Gestel ook instemmend knikken, dus dank u wel wethouder Raaijmakers. Dan 

constateer ik dat bij het vraag en antwoord op ontwikkelingen stationsgebied, overlast en veiligheid de VLP de 

heer Brouwers in dit geval nog een aanvullende vraag wil toevoegen. Dat is het geval. Ga uw gang meneer 

Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Wij danken de wethouder voor de antwoorden. We constateren dat 

het college aan de slag gaat met de herinrichting van het Stationsplein en middels de mobiliteitsagenda met de 

veiligheidsaspecten voor de kruising Brugstraat-Stationsstraat. We zijn er echter dan nog niet. Binnen dit gebied 

wordt volop overlast ervaren en staan en dreigen panden te verpauperen. En is er niet duidelijk welke 

consequenties de ontwikkeling van sommige huizen en bedrijfspanden gaat hebben op de leefbaarheid en 

uitstraling van Roosendaal als visitekaartje van Roosendaal bij binnenkomst van onze stad vanuit het station. Wat 

de VLP betreft past hier een integrale aanpak van dit gebied met alle facetten hierboven genoemd. We horen 

graag van de wethouder hoe hij hier tegen aan kijkt.  

De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Goede vraag, hoe kijk ik er tegen aan. Volledig mee eens. We hebben 

intensief overleg overigens met de bewoners. Daar zijn wat acties uit geresulteerd. Als ik even kijk dat vind ik echt 

integraal. Als ik kijk naar de verkeerssituatie dat is passend ook al in acties, Actieplan van collega Lok betreffende 

het verkeer. Ik zelf sta aan de lat voor de gebiedsontwikkeling. Weliswaar wat langere termijn, maar toch van 

belang. Als ik kijk de portefeuille burgemeester ook handhaving en toezicht met name de kamerbewoning, daar 

zitten we scherp op en hebben we ook aanvullende controles. Wat dat betreft zitten we er bovenop. Overigens 

moet ik wel zeggen en bij aantekenen er wordt gesuggereerd hier heel sterk dat illegale praktijken, dat soort 

dingen. Daarmee laten we ook aantonen bij de bewoners twee verschillende zaken, wat legaal is is legaal. Laat 

dat duidelijk zijn. Wat illegaal is is illegaal. We moeten wel dat onderscheid maken. Maar dat laatste zitten we 

met controles, zitten we hard achteraan. 

De VOORZITTER: Ik zie de heer Brouwers instemmend knikken. Ook daarmee is de aanvullende vraag 

beantwoord. 

c. Actie- en motielijst 

De VOORZITTER: Goed daarmee zijn wij bij 4.c aangekomen actie- en motielijst. En ik hecht eraan om op te 

merken dat in navolging van eerdere opmerkingen van de VLP de actielijst aanzienlijk is opgeschoond, maar dat 

we er nog steeds mee bezig zijn. Dus mevrouw Van der Star afwezig vanavond, maar wellicht kunt u dat bij haar 

duidelijk maken. Zij maakt zich er altijd sterk voor. Maar het eerste resultaat van de opgeschoonde lijst ziet u 

terug. Dan heb ik begrepen dat mevrouw Maas nog bij een actiepunt een vraag wil toevoegen. Dat is juist? 

Mevrouw Maas aan u het woord. 

Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter. Wij willen graag nummer 2017-A1 Gemeentegarantie De Kring van de 

actielijst af laten voeren.  

De VOORZITTER: Akkoord. Ik neem aan dat u… 

Mevrouw MAAS: Dat was het. Ja. 
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De VOORZITTER: Kan dat op uw instemming rekenen? Ja, dan doen we dat bij deze. Dan heb ik begrepen dat de 

heer Villée graag wil weten hoe de stand van zaken is met betrekking tot alle vijf genoemde punten in de motie 

Sneller aan de lader. Is dat juist meneer Villée wilt u daar nog iets op toevoegen? Ik heb begrepen dat u wilt 

weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de 5 punten die in een motie zijn verwerkt en dat is de motie 

Sneller aan de lader. Heeft u daar nog iets aan toe te voegen? Nee. Wethouder Lok. 

De heer LOK: Ik zal in kort tijdsbestek proberen een poging te doen, want er is wel heel veel gebeurd. Onlangs 

hebben we het laadpalenbeleid vastgesteld in het college en dat is naar u raad gezonden en dat is een 

tussenoplossing wellicht net als de huidige laadpalen die hier staan weer mee met de Provincie die het weer gaat 

aanbesteden provincie-breed enkel dat duurt een aantal maanden eer dat dat resultaat oplevert. Dus we hebben 

ook bedacht, maar dat staat volgens bij ook in de raadsmededeling, dat we 10 van die laadpalen zelf zullen 

plaatsen en die gaan dan straks wel weer over naar die partij die ook al die anderen gaat doen dat is één. In de 

stad gaan we dat doen op strategische plekken, ook in de dorpen komen ze en bij winkelcentra in de wijken hier 

en daar. Ik weet niet of de tekening erbij zat, maar anders kunnen we die wel toesturen. Over de snellaadpalen 

zijn we in gesprek met Fastned vooral, want dat is ongeveer de enige die snellaadstations heeft. Die staat niet 

heel erg te springen moet ik erbij zeggen, want bij Moerdijk is al zo’n snellaadstation en bij Zegge is er een. Maar 

goed we blijven het wel proberen, want zelf hebben we wel bedacht dat het bij de Antwerpseweg of de 

Freijterslaan ook wel zou passen. Dus we blijven er over in gesprek en we hopen dat dat gaat lukken. Nieuwe 

aanvragen fossiele brandstofstations, ja ik denk niet dat ze zich nog zullen voordoen inmiddels. Maar u weet wel 

en daar zijn we redelijk uniek in tot nog toe dat een van de eerste commerciële waterstof tankstations op 

Borchwerf zal gaan landen. De initiatiefnemer is buitengewoon ver en denkt dat het in begin eerste helft van 

2020 gerealiseerd kan zijn. Ik moet wel zeggen het is altijd een beetje kip en het ei. Er was geen tankstation, want 

er zijn nog weinig auto’s op waterstof. En er zijn nog weinig auto’s op waterstof, omdat er geen tankstation was. 

Maar dat wil meneer Smits hartstikke goed doorbreken. De gemeentelijke voertuigen, ja ik ga niet over de 

gemeentelijke voertuigen moet ik eerlijk gezegd stellen. Het enige wat ik nog weet is dat ze nog niet zolang 

geleden allemaal zijn vernieuwd. Dus volgens mij moeten we de afschrijvingstermijn even afwachten en dan zou 

het misschien een kans bieden voor wat elektrische voertuigen. Wat we wel gaan doen, maar dat heeft eigenlijk 

niets met dit kader te maken. We willen bij ons Stadskantoor een aantal elektrische auto’s, scooters, fietsen, alles 

organiseren, zodat onze medewerkers vooral overdag zeg ik even erbij de elektrische voertuigen kunnen gaan 

gebruiken als ze ergens naartoe moeten. En dan zijn ze eventueel ’s avonds en of in het weekend ook bruikbaar 

voor de mensen in de omgeving. Dat heeft hier niet mee te maken, maar dat gaan we wel doen.  

De VOORZITTER: U heeft nog een aanvullende vraag? Gaat uw gang. 

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. In de laatste bullet was ook sprake van over onderaannemers van de 

verbonden partijen bijvoorbeeld waar de gemeente mee werkt. In hoeverre ziet u daar mogelijkheden om die 

bullet in te vullen? 

De heer LOK: Ja, dat moeten we goed onderzoeken nog. Zo ver zijn we nog niet. Het probleem bij veel aannemers 

is dat ze natuurlijk een auto hebben die veel gewicht moet dragen. En dan ook nog kan rijden. Elektrische auto’s 

er zijn nog heel weinig elektrische busjes of elektrische vrachtauto’s, dus dat is nog een probleem. Maar we gaan 

het natuurlijk wel proberen, uiteindelijk zal het wel zo ver komen. Maar de vraag is wanneer. Maar dat zijn we 

nog aan het onderzoeken. 

De VOORZITTER: Daarmee zijn uw vragen beantwoord. Dan begrijp ik dat bij motie nummer 39 van dit jaar 

Roosendaal School, mevrouw Maas nog een opmerking wil plaatsen. Mevrouw Maas. 
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Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter. Ja, de SP wil de motie Roosendaal Schoon nog niet van de motielijst 

afvoeren. Maar de brief van 9 december 2019 van wethouder Koenraad agenderen voor een commissiedebat. 

Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dat is een ordevoorstel van mevrouw Maas. Kan dat rekenen op uw steun. Dat is het geval. 

Aldus. Dan met inbegrip van al deze opmerkingen is de actie- en motielijst afgedaan. 

5. A-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Dan zijn wij nu aangekomen bij agendapunt nummer 5 en dat zijn de hamerstukken. Mag ik uw 

aandacht voor de volgende hamerstukken: 

a. Raadsvoorstel Wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen en aansluiting bij werkgeversvereniging 

De VOORZITTER: We beginnen met raadsvoorstel 74 Wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen en 

aansluiting bij werkgeversvereniging. Heeft een ieder van u een opmerking dan wel stemverklaring bij dit stuk? 

Dat is niet het geval. Dan hamer ik dit stuk af. 

b. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kroeven 

De VOORZITTER: Dan zijn wij nu bij 5.b raadsvoorstel nummer 75 Vaststelling bestemmingsplan Kroeven. Een 

ieder van u opmerking dan wel stemverklaring? Ook niet het geval. Daarmee is 5.b vastgesteld.  

c. Raadsvoorstel Najaarsbrief Financiën 

De VOORZITTER: 5.c raadsvoorstel nummer 76 Najaarsbrief Financiën 2019. Een ieder van u een opmerking dan 

wel stemverklaring? Ook niet het geval.  

d. Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen realiseren zonnepark nabij bedrijventerrein Heerle 

De VOORZITTER: Dan 5.d raadsvoorstel 77 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen realiseren zonnepark nabij 

bedrijventerrein Heerle. Een ieder van u een opmerking dan wel een stemverklaring. Ook niet het geval. 

e. Voorstel gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor griffie 

De VOORZITTER: Raadsvoorstel nummer 79 het zojuist toegevoegde stuk Gevolgen Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren (WNRA) voor de griffie. Een ieder van u een opmerking dan wel stemverklaring? Ook 

niet het geval. Een daarmee zijn alle stukken gehamerd.  

6. B-CATEGORIE 
Er zijn geen onderwerpen geagendeerd ter bespreking in de B-Categorie. 

7. C-CATEGORIE 
a Ingekomen B & W-brief – wethouder Lok – Rapport vestigingsklimaat Vijfhuizenberg 
De VOORZITTER: Een gezien het feit dat wij geen onderwerpen geagendeerd hebben voor onze B-Categorie gaan 

wij direct door naar agendapunt nummer 7, de C-categorie. En in de C-categorie hebben wij vanavond slechts een 

onderwerp en dat betreft de ingekomen brief van de burgemeester en wethouders, wethouder Lok specifiek en 

het Rapport vestigingsklimaat Vijfhuizenberg. Ik heb begrepen dat de heer Hamans de eerste is die dit wil 

bespreken. Aan u het woord.  
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De heer HAMANS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in het voorjaar van dit jaar is op voorstel van het CDA en 

met steun van veel fracties uit deze raad een onderzoek uitgevoerd naar het vestigingsklimaat op onze 

bedrijventerreinen. In de Commissievergadering van 14 november hebben wij het rapport van dit onderzoek 

besproken. Uit dit rapport is duidelijk gebleken dat de woon-werkkavels zoals op onze bedrijventerreinen 

onevenredig lang te koop staan. Het probleem is dat deze percelen een bedrijfsbestemming hebben ondanks dat 

er bedrijfswoningen vaak het grootste deel van de waarde vertegenwoordigen en daardoor niet volledig en ook 

nog eens tegen een ongunstig rentepercentage kunnen worden gefinancierd. Zoals ook het college al eerder 

aangaf in antwoorden op schriftelijke vragen zijn er geregeld ondernemers geïnteresseerd om zich op deze woon-

werkkavels te vestigen, maar moeten zij hierdoor noodgedwongen afhaken. En dit beeld wordt bevestigd in de 

vele gesprekken met diverse partijen, die ik heb gevoerd sinds ik met dit dossier bezig ben. En graag wil ik dan ook 

hiervoor een oplossing aanreiken. Dit vanuit de gedachte dat wij zowel leegstand op bedrijventerreinen willen 

tegengaan als nieuw en vooral veelal lokaal ondernemerschap graag willen stimuleren. Voorzitter, in de 

genoemde Commissievergadering bleek al dat het kadastraal splitsen in woonpercelen en bedrijfspercelen niet 

wenselijk is. Dit zou te veel beperkingen opleggen aan de ondernemers, bijvoorbeeld vanwege strengere 

geluidsnormen die dan zouden gaan gelden. Eerder heb ik zelf gemeld dat ik wilde onderzoeken of het mogelijk is 

om de bestemmingsplannen aan te passen zodanig dat de bedrijfswoningen een woonbestemming krijgen, maar 

de rest van het perceel de bedrijfsbestemming behoudt. Het is immers als raad onze taak om te bestemmen en 

om dit ook te doen naar de werkelijke situatie. Hierdoor zouden de kavels gemengd gefinancierd kunnen worden 

wat een verbetering zou betekenen. Echter, heb ik ontdekt dat dit in Brabant niet kan vanwege de Verordening 

Ruimte. En vervolgens heb ik van u raad meerderheid gekregen om met een alternatief te komen, waarvoor mijn 

dank. Voorzitter, uiteindelijk is mijn voorstel als volgt zoals ook blijkt uit het onderzoeksrapport van Ecorys van 25 

april jongstleden is het faciliteren in een lening een kansrijke oplossing. Ondernemers die zich willen vestigen op 

een woon-werkkavel krijgen daarmee na het sluiten van een bedrijfshypotheek voor het gedeelte van de 

investering in het kavel wat dan nog overblijft een steun in de rug van de gemeente. Dit kan in de vorm van een 

revolverend fonds waarin het geld dus weer naar ons terugkomt met rente. De financiële gevolgen voor ons als 

gemeente zijn dan ook overzichtelijk. En we kunnen hierbij gebruik maken van een financieringsproduct van het 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting de SVn. Deze systematiek kennen wij hier van de Starterslening en de 

Verzilverlening waar al goede ervaringen mee zijn. Dit houdt in wij bepalen de voorwaarden en het uitgeven van 

de leningen geschiedt door de SVn. En ik kan u melden vanuit een verkennend gesprek dat de SVn op voorhand 

zeer enthousiast is om dit samen met de gemeente Roosendaal vorm te gaan geven en voorzitter, dat wij uniek 

zouden zijn hiermee in Nederland. Voorzitter, wel is het van groot belang uiteraard om goed na te denken over de 

voorwaarden die we dan hanteren. Deze moeten enerzijds gunstig genoeg zijn zodat de doelgroep er 

daadwerkelijk gebruik van gaat maken, maar anderzijds moeten we uiteraard ook als gemeente goed nadenken 

over de mogelijke risico’s voor ons zelf. Vragen als hoeveel storten we in dat revolverend fonds, wat wordt de 

hoogte van de rente, enzovoorts. Voorzitter, daarom wil ik voorstellen om het college op te dragen om deze 

voorwaarden uit te werken en neer te leggen in een raadsvoorstel, zodat wij daarover te zijner tijd nog kunnen 

beraadslagen. Voorzitter, met uw goedvinden zou ik dan nu een motie willen indien waarbij ik mij zal beperken 

tot het dictum.  

De VOORZITTER: Zeker, ga uw gang. 

De heer HAMANS: Dank u wel. De raad van de gemeente Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 19 

december 2019 gehoord hebbende de beraadslagingen over de ingekomen B&W- brief, wethouder Lok, Rapport 

vestigingsklimaat Vijfhuizenberg. Draagt het college op een raadsvoorstel voor te bereiden waarin wordt 

uitgewerkt onder welke voorwaarden een revolverend fonds kan worden ingesteld waarmee nieuwe vestiging 

van ondernemers op woon-werkkavels op bedrijventerreinen kan worden gestimuleerd door middel van het 

uitgeven van een gunstige lening voor het gedeelte van de investering in het kavel dat overblijft na het afsluiten 

van een bedrijfshypotheek. 2, dit raadsvoorstel in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad voor te leggen. Deze 
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motie wordt medeondertekend door de VLP, Wezenbeek, Partij van de Arbeid, SP, D66 en Burger Belangen 

Roosendaal, waarvoor mijn dank. 

De VOORZITTER: Hartelijk dank, meneer Hamans. Deze motie maakt deel uit van de beraadslaging onder nummer 

1. Gaat u verder. 

De heer HAMANS: Voorzitter, dit was ook mijn termijn. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik vind het fijn dat er meerdere fracties deze motie hebben medeondertekend. 

Hebben zij ook een recht op een eerste termijn. Dat betekent dat ik als eerste meneer Verbeek… Nee? De heer 

Wezenbeek? Ook niet? Slaat over. De heer Yap? Meneer Yap? Gaat over, geen eerste termijn. Mevrouw 

Heessels? Ook niet het geval. Meneer Emmen van D66? Ook niet het geval. Mevrouw Bozkurt van Burger 

Belangen ook niet? Nee? Dan zou ik de wethouder Lok graag willen vragen om te reageren. 

De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga zo wat op de inhoud in. Maar ik wil even beginnen met te vertellen 

dat ik het geweldig vind dat meneer Hamans zich er zo ongelooflijk in heeft verdiept. En nadat in dat rapport een 

heleboel mogelijkheden stonden die niet konden, uiteindelijk er ook één heeft gevonden die wel kan. En dat is 

uitstekend. Leegstand, als wethouder Economie is leegstand tegengaan op een industrieterrein natuurlijk 

helemaal top en ondernemerschap stimuleren is zo mogelijk nog beter. En ik denk, het college denkt, dat dit met 

deze manier zou kunnen. We hebben meer van dat soort leningen. U noemde ze zelf ook de Starterslening en de 

Verzilverlening en in overleg met mijn collega van financiën meneer Theunis zijn we tot de conclusie gekomen dat 

het een uitstekende oplossing kan zijn, kan zijn we moeten het altijd afwachten hoeveel er gebruik van wordt 

gemaakt. Maar gezien een aantal kavels op het betreffende bedrijventerrein, maar dan zou het natuurlijk ook 

gaan gelden voor vergelijkbare gevallen op andere plekken in de stad, zou dat een prima oplossing kunnen zijn. En 

het college steunt wat dat aangaat, kan zich helemaal vinden in uw motie die door een aantal partijen al wordt 

gesteund en waarvan ik toch stilletjes hoop dat al die anderen straks voorstemmen. Het raadsvoorstel in het 

eerste kwartaal hebben we ook al bedacht dat dat goed haalbaar is en dan zullen we inderdaad aan die aspecten 

die u noemt over risico’s en rente en grootte van de lening, nou al dat soort dingen dat zullen we daar aandacht 

aan besteden en met een keurig afgewogen voorstel en idee naar u raad terugkomen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Is er behoefte in de zaal aan een tweede termijn? Ja. De heer 

Verstraten ga uw gang. De heer Verstraten, u… 

De heer VERSTRATEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, er is een goed vestigingsklimaat op Vijfhuizenberg, beperkte 

leegstand, 2,4% van het totale oppervlak. Vooral leegstand in verzamelgebouwen. Direct betrokkenen zien 

voldoende dynamiek, geen verloedering en geen problematische leegstand. Wel is het zaak om het 

bedrijventerrein vitaal te houden. Vooral aan de orde is de moeizame verkoop van de woon-werkkavels. 

Hypotheekverstrekkers zien het gehele perceel zoals al eerder gesteld als bedrijf waardoor in de praktijk niet 

100% maar 70% à 80% gefinancierd kan worden. Hier zouden vooral banken zich ook eens opnieuw over moeten 

beraden en misschien ook iets meer flexibiliteit moeten tonen. Maar misschien moeten wij het dan maar doen. In 

het onderzoeksrapport is een revolverend fonds aangereikt als  mogelijkheid om ondernemers tegemoet te 

komen. De gemeente is dan een partij c.q. initiatiefnemer. Nou stel dat je dit gaat initiëren dan kun je altijd 

termen gaan bedenken als precedentwerking, gelegenheidswetgeving, over hoeveel percelen praten we. Maar 

dat is de negatieve insteek. Wij denken uiteraard vooral vanuit positiviteit  en realiteitszin en vindt de VVD 

natuurlijk ook dat wij ondernemers altijd moeten proberen daar waar wij kunnen te ondersteunen. Daarom 
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denken wij dat dit een prima initiatief is en daarom zal op de juiste wijze inpassing in regelgeving plaats dienen te 

vinden. Zo zie je maar dat wij heel goed kunnen leven met inhoudelijk goede moties van het CDA. Vorige maand 

was dat misschien net even ietsje anders. Maar ja wat nu… Ja, de betreffende motie over de zonneparken met die 

ene stem, meneer Ahlalouch was er niet, ik zat zelf iets verder weg en bij terugkomst nog geen bloemen van het 

CDA, helemaal niets. Maar maakt niet uit, met deze motie zal het zeker makkelijk gaan. En absoluut de 

complimenten en wij ondertekenen graag mee. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Kijk aan. Dank u wel, meneer Verstraten. Meneer Hoendervangers aan u het woord.  

De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst, wij kunnen er eigenlijk heel erg kort in 

zijn. We hebben inderdaad de beraadslaging gehoord, we hebben inderdaad dan alle zaken aangegeven. Collega 

Verstraten zegt het inderdaad en heeft het heel erg netjes gewoon gezegd. De Roosendaalse Lijst wil ook graag 

deze motie medeondertekenen. Dat is het. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen die een bijdrage willen leveren? De heer Villée, ga uw gang.  

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. Heel mooi idee. In beginsel sowieso, goed om mensen op pad te 

helpen, zeker starters is het heel mooi voor. Maar daar zit ook de grootste angst wel op dit moment van 

GroenLinks. Zelf ook wel eens behebt geweest om een eigen bedrijf te gaan beginnen. En dan zit je altijd te kijken 

kan ik het betalen of niet, kan ik nu gaan starten met mijn bedrijf. Het kan nu ook wel, zo zijn naar ons idee dat we 

nu mensen die eigenlijk nog net nee zeggen het gaat nog net niet. Ga ik me nu zelf binden aan zo’n groot bedrijf 

of zo’n bedrijf of misschien wel zo’n schuld in de toekomst. Maken wij nu hier nu niet de kans dat mensen 

daardoor juist langdurig na 5 jaar wanneer er allerlei subsidies voor starters zijn, toch verbonden zijn aan zo’n 

grote schuld. Dus dat is onze grootste angst. Voor de rest is het een heel mooi idee en ik feliciteer u ook zeker met 

de steun die er is. Maar ook met de fantastische zoektocht naar een oplossing. En dat kunnen wij alleen maar 

ondersteunen. Dus dank u wel.  

De VOORZITTER: Dank u wel. U heeft geen vraag toegevoegd dus. Nee. Voor mij in de drie bijdragen die ik heb 

gehoord tot nu toe nog geen vraag toegevoegd voor de wethouder. Zijn er nog andere bijdragen op dit punt? Ja. 

Meneer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Voorzitter, dank u wel. Ik ben heel blij met de complimenten van de heer Lok aan meneer 

Hamans en die wil ik onderschrijven, die complimenten. Want u heeft fantastisch werk verricht, ja. En ik ben ook 

blij dat de heer Lok ook die leegstand wil tegengaan en terecht, ben ik ook heel blij mee. Maar dankzij dit werk 

van de heer Hamans, prima. En ik ben blij dat de woorden van dank van de heer Lok richting de heer Hamans ook 

hier uitgesproken zijn. En zeker dat het raadsvoorstel er in het eerste kwartaal gaat komen, dat maakt ons ook 

heel blij. En het maakt me nog meer blijer, want het lijstje was al redelijk tot een meerderheid dacht ik,  dat nou 

ook andere partijen, twee partijen sowieso die ik gehoord heb die ook medeondertekenen. Dus proficiat meneer 

Hamans. Proficiat CDA.  

De VOORZITTER: Dank u wel, de kerstgedachte is doorgedrongen tot in onze zaal vanavond dat moge duidelijk 

zijn. Ik heb geen toevoegingen meer gehoord, dus de wethouder geeft ook aan geen toevoeging meer te doen. En 

dat betekent dat wij aan het einde gekomen zijn van de beraadslaging op dit punt en dat wij overgaan tot 

stemming. Is een ieder in de zaal aanwezig? Zijn er nog leden? Nee. Dan gaan wij over tot stemming en wij 

beginnen met… Beginnen met de motie of beginnen met het voorstel. Eerst het voorstel? Er is geen voorstel, dus 
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alleen de motie. We hebben alleen maar een motie vanavond. Goed één motie. Is een ieder van u die behoefte 

heeft aan een stemverklaring bij de motie? Niemand. Is er behoefte aan stemming überhaupt bij deze motie? Of 

zullen we met z’n allen even gaan stemmen omdat het… Ja we gaan stemmen, we gaan gewoon stemmen. Wie 

is.. Ik heb gehoord wat u heeft gezegd, meneer Van Gestel. Wij gaan stemmen. Ja. En niet met twee handen, met 

één hand alstublieft. Wie is voor deze motie? De motie is met algemene stemmen aangenomen. Dank u wel. 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: En daarmee zijn wij tevens aan het einde gekomen van deze vergadering, maar voordat wij 

overgaan tot sluiting wil ik graag het woord richten tot vertrekkend raadslid mevrouw Wendy Beens. Ook graag 

tot de heer Ahlalouch. Mag ik mevrouw Beens verzoeken naar voren te komen? Geachte mevrouw Beens, beste 

Wendy. Mag ik uw aandacht? Op 29 maart 2018 kwam jij als 27 jarige in de gemeenteraad. Jij behoorde tot een 

van de jongere raadsleden en daarmee is het voor een deel aan jou te danken dat de gemiddelde leeftijd van de 

raad na de verkiezingen daalde van 51 naar 43 jaar. Op 9 mei van dat jaar hield jij je maidenspeech. Je gaf namens 

de SP-fractie een reactie op het bestuursakkoord niet de minste taak van een debutant in de gemeenteraad, maar 

je deed het prima. Als docent wiskunde op het Munnikenheide College ben je natuurlijk wel gewend om voor een 

groep te spreken, maar toch. Wiskunde is jouw vak, veel cijfers en formules. Dat zal vermoed ik ook wel de reden 

zijn geweest dat jij de taak binnen de fractie kreeg om de Begroting door te spitten. Dat deed je zo nauwgezet en 

het liefst tot twee cijfers achter de komma dat je er zelf wel eens hor en dol van werd. Je vindt dat iedereen 

gelijke kans verdient ongeacht de dikte van zijn of haar portemonnee of afkomst gaf je voor je aantreden als 

raadslid al aan. Je liep mee met een avonddienst met de Boa’s. Bij de SamenLoop voor Hoop was je ook van de 

partij, evenals bij de Dag van de Democratie. Kortom, je nam je raadswerk serieus zowel binnen als buiten de 

raadszaal. In je ontslagbrief gaf je aan dat je het raadslidmaatschap hebt geprobeerd zo goed mogelijk te 

combineren met je werk als lerares. De tijdsinvestering blijkt voor jou te groot om beide functies naar een door 

jezelf bepaald niveau uit te kunnen voeren en dat is jammer, maar zeer begrijpelijk. Beste Wendy, dank voor je 

grote inzet voor de gemeenschap van Roosendaal. Je kunt je volledig richten nu op het aanstaand moederschap. 

Ik wens je namens de hele raad en het college alle goeds in gezondheid. Dank je wel. 

<<Vanuit de raadszaal klinkt luid applaus…>>  

 De VOORZITTER: Neemt u nog maar even plaats. En voordat ik u overdraag aan de bekwame handen van Okke en 

Sjaak bij de borrel, wil ik ook nog een woord tot u richten, want het is de laatste raadsvergadering van het jaar.  

En zo’n laatste raadsvergadering van een jaar is een prachtig moment om eens terug te kijken op dat afgelopen 

jaar. En hoewel ik er nog maar kort ben is er best wel het een en ander gebeurd. Zo herdachten en vierden wij 75 

jaar vrijheid van onze gemeente. Een moment waarin elke kern of dorp van onze gemeente op eigen en bijzonder 

pakkende wijze werd stilgestaan. We vierden ook de 11e van de 11e en ontwaakten de Tullepetaonen. We 

ontvingen belangrijke gasten in onze gemeente, zoals de Ambassadeur van de Verenigde Staten en de Minister 

van Infrastructuur en Milieu. En dat is slechts een greep uit de vele mooie momenten, die ik samen met u en of de 

Roosendalers heb mogen beleven. Wat een energie leeft er in ons mooie Roosendaal. En wat ben ik in een warm 

bad terechtgekomen. Niet alleen binnen u raad, het college en de ambtelijke organisatie, maar ook binnen de 

Roosendaalse samenleving ben ik met open armen ontvangen. Ongetwijfeld heeft u gezien dat ik op veel 

verschillende momenten en bij gelegenheden aanwezig ben geweest en kennis heb gemaakt met zowel de 

inwoners van Roosendaal, Heerle, Nispen, Moerstraten, Wouw en de Wouwse Plantage. Maar achter de 

schermen gebeurt ook een heleboel. Zo zijn we binnen het college heel hard aan het werk om te leveren wat u 

van ons mag verwachten. Daarnaast wordt er gewerkt aan een vernieuwd Integraal Veiligheidsplan met meer 

focus op de voorkant, ook wel preventie genoemd. En worden de eerste ingezette veranderingen in het 

veiligheidsdomein zichtbaar, zoals toezichtcamera’s die binnenkort bij de Passerelle worden geplaatst om te 

voorkomen dat de vernielingen daar doorgaan. Iets waar ook u raad zich heel hard voor heeft gemaakt. Ik wens u 
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allen hele fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar toe. Heb aandacht voor elkaar deze dagen, ook voor de 

mensen die alleen en eenzaam zijn. Geniet van deze laatste dagen van het jaar. Ik zie en spreek u graag weer op 

onze nieuwjaarsreceptie op 2 januari. Nogmaals hele fijne dagen en een heel voorspoedig 2020. Dank u wel. 

<<Vanuit de raadszaal klinkt luid applaus…>>  

De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.35 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


