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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 24 OKTOBER 2019 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

a. Voorstel 55 Tussentijdse benoeming lid Agendacommissie 

  

2. Vaststellen raadsagenda 

a. Interpellatie Juzt 

 

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

              19 september 2019 

 

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

5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 56 Verlenging zendvergunning Omroepstichting ZuidWest Maatschappij 

b. Voorstel 57 Ontwikkelkader Vlietpark 

c. Voorstel 58 Verantwoording bijdrage fractieondersteuningsbudgetten 2018 

6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel aanvullend krediet IKC De Stappen i.c.m. 132-2019 vragen Roosendaalse Lijst en PvdA 

              Geerhoekgebied Wouw 

b. Voorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Roosendaal 2019 

c. Voorstel Tweede Bestuursrapportage 2019 Werkplein Hart van West-Brabant 

7. C-CATEGORIE 
a. Interpellatiedebat over Juzt. 

 

 

8. Sluiting 
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Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. H. van Midden (burgemeester). 

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons. 

Mevr. C.F.G.R. Koenraad, mevr. I.M. Raaijmakers, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, dhr. C.A. Lok, dhr. A.A.B. Theunis, 

wethouders. 

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), A.T. Eijck-Stein (VVD), 

A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der 

Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), 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), A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), 

J.F.A. Heeren (VLP),  C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), R.C.A.W. van Nassau (CDA), K.A. Raggers (VLP), 

E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villeé (GroenLinks), A.J. 

Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP). 

Afwezig: Mevrouw S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal) en W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP) en de heren  

K. Ahlalouch (PvdA), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst) en P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst).   

 

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik zou graag willen beginnen. Mag ik u verzoeken uw plaatsen in te nemen. 

Goedenavond allemaal, van harte welkom bij de raadsvergadering van donderdag 24 oktober. Ik heet u allen 

hartelijk welkom. Ik heb een aantal afmeldingen, afmelding van de heer Gabriëls van de Roosendaalse Lijst, de 

heer Raijmaekers van de Roosendaalse Lijst, de heer Ahlalouch spreek ik dat zo goed uit Ahlalouch ja van de Partij 

van de Arbeid, mevrouw Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal en mevrouw Wendy Beens van de SP. Dat zijn 

de afmeldingen. Voordat wij verdergaan met de vergadering wil ik uw aandacht vragen voor een in memoriam. 

Mag ik u allen verzoeken te gaan staan. Twee weken geleden ontvingen wij het droevige bericht van het 

plotselinge overlijden van Kjell Hiep. Ik wil hier dan ook samen met u bij stilstaan. Kjell was raadslid namens de SP 

van 21 december 2006 tot 10 maart 2020. Hij was toen met z’n 25 jaar een van de jongere raadsleden. Kjell deed 

het raadswerk vooral in de luwte en het liefst buiten het stadhuis. Hij zocht graag mensen op om te horen en te 

voelen wat er leefde. Bij zijn afscheid als raadslid in 2010 werd hij daarom aangeduid als het type ombudsman, 

iemand die voor iedereen benaderbaar was en het initiatief nam en het liefst buiten de raadszaal was. Kjell was 

dan ook regelmatig op straat te vinden of het nu ging om de verkeerssimulatie in Langdonk of het behoud van het 

theehuis is Visdonk. Kjell zocht mensen op en ging met hen in gesprek. Hij trad niet graag op de voorgrond maar 

kon wel goed getimed scherp en humoristisch uit de hoek komen. Op 6 oktober jongstleden overleed Kjell slechts 

38 jaar jong in Boekarest waar hij sinds 2016 woonde en werkte. Veel en veel te jong natuurlijk en nog lang niet 

klaar met leven. Wij zijn dankbaar dat hij zich heeft ingezet voor een mooier en socialer Roosendaal. Namens raad 

en college wens ik Kjell’s moeder, broer en overige familieleden, zijn vrinden heel veel sterkte toe bij het 

verwerken van dit verlies. Ik vraag u nu om een moment stilte. Dan wil ik nu verdergaan met de rest van de 

vergadering. 
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a. Voorstel 55 Tussentijdse benoeming lid Agendacommissie 

De VOORZITTER: En wij beginnen met agendapunt 1.a de tussentijdse benoeming van een lid van de 

Agendacommissie. Mevrouw Eijck-Stein en de heer Wezenbeek hebben zich gekandideerd voor het lidmaatschap 

van de Agendacommissie. Is er nog behoefte aan een nadere toelichting of vragen daarover? Kunnen we meteen 

overgaan tot stemming. Mevrouw Eijck?  We kunnen meteen overgaan tot stemming? We gaan over tot 

stemming. Dames en heren, met 18 stemmen voor de heer Wezenbeek en 10 stemmen voor mevrouw Eijck is de 

heer Wezenbeek aangenomen tot de Agendacommissie.  

<<Vanuit de raadszaal klinkt applaus voor de benoeming van de heer Wezenbeek in de Agendacommissie>>  

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan gaan wij nu over tot agendapunt 2, het vaststellen van de Raadsagenda, maar voordat wij 

de agenda vaststellen maak ik u attent op het nagezonden interpellatieverzoek “Ontwikkelingen 

Jeugdzorgorganisatie en Juzt en wijze van informatievoorziening aan de gemeenteraad”. De heer Yap wenst u 

namens de aanvragers een toelichting te geven op dit verzoek?  

De heer YAP: Volgens mij moet er alleen over gestemd worden toch? 

De VOORZITTER: Ja, ik wilde u nog gelegenheid geven om nog een toelichting te geven op het verzoek, maar dat 

wilt u dus verder niet doen begrijp ik.  

De heer YAP: Nee. 

De VOORZITTER: U wilt het gewoon ter stemming aanbieden.  

De heer YAP: Ja. 

De VOORZITTER: Ja. Goed onze wethouder heeft, wethouder Van Ginderen nog iets toe te voegen aan dit 

agendapunt? Dan is de vraag natuurlijk waar dit op de agenda komt vanavond. Gezien het aantal aanwezigen zou 

ik u willen voorstellen om dat als eerste agendapunt te behandelen. Kan dat op uw instemming rekenen? Ja, dat 

wordt dus een C-stuk dat als eerste behandeld gaat worden. Wat zeg je… Ja, dat dus instemming voor de agenda 

is dus meteen voor de interpellatie. Ja, dus dat betekent dat u ook feitelijk instemt voor de interpellatie, toestaan 

op de agenda betekent. Ja, akkoord dan gaan we dat als eerste agendapunt zometeen op de agenda zetten en dat 

is na de hamerstukken dus. Heel goed. Dan is hierbij de agenda vastgesteld.  

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

    19 september 2019 
De VOORZITTER: Dan hebben we de besluitenlijst, agendapunt 3 van vandaag. Er zijn bij de griffie geen 

amenderingen op de besluitenlijst binnengekomen. Dat is zo conform, ik kijk even rond. Ja.   
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4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Ingekomen stukken 

De VOORZITTER: Hetzelfde geldt voor de ingekomen stukken. Dat is ook conform. Geen opmerkingen, 

aanmerkingen daarbij. Dat is helder.  

b. Beantwoording van schriftelijke vragen 

De VOORZITTER: Dan de afhandeling van de schriftelijke vragen, hebben we niet binnengekregen dus hoef ik niet 

bij stil te staan.  

c. Actie- en motielijst 

De VOORZITTER: Dan de actie- en motie lijst onder c. Ik begrijp dat de VLP daar een opmerking bij wil maken. Ja, 

ga uw gang.   

Mevrouw VAN DER STAR: Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst wil ik opmerken dat ik blij ben dat sommige 

wethouders aan mijn verzoek van vorige keer hebben voldaan en de actielijst hebben opgeschoond. Helaas geldt 

dit niet voor alle wethouders. En hierbij wil ik dan ook nogmaals de oproep doen aangezien er nog steeds acties 

openstaan die niet meer relevant zijn. Voorzitter, nog een kleine opmerking daarbij. Hoe komt het dat acties op 

een actielijst worden geplaatst en er vervolgens niets mee worden gedaan. Denk aan werkzaamheden bij een 

rotonde waarover nog zaken teruggekoppeld zouden worden en de werkzaamheden al voorbij zijn. Of de 

afvaldump bij een gebouw en we zijn alweer twee jaar verder. De antwoorden zijn nooit gekomen. Mij rest dan 

de vraag waarom hebben wij een actielijst. Verder heb ik een specifieke vraag over actiepunt 2017-A37 gelijke 

kansen kappersondernemingen. Ik heb in juni hierover een vraag gesteld en ik zou uiterlijk afgelopen september 

een notitie dan wel een informatie ontvangen van de wethouder. Nou, wethouder wat is momenteel dan de 

stand van zaken en wanneer kunnen wij deze reactie ontvangen en verwachten. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dat is een vraag aan wethouder Lok gericht. Wethouder wilt u daarop reageren? 

De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou het mooie is dat hij niet heel veel over tijd is, want september is niet 

gehaald maar oktober moet wel lukken. De reden waarom het is opgeschoven is omdat we binnenkort een 

gesprek hebben met een aantal kappers uit de stad die het hier ook over willen hebben. Dus wij willen die eerst 

de kans geven om dat gesprek te doen en daarna zullen wij u informeren.  

De VOORZITTER: Heeft u daarmee een antwoord gekregen op uw vraag mevrouw? 

Mevrouw VAN DER STAR: Ja, dank u wel, voor deze toelichting, voorzitter. De kleinere vraag die ik hierbij wil doen 

is kijk dat iets uitloopt is natuurlijk geen probleem, maar zouden we in het vervolg dan op de hoogte kunnen 

worden gebracht dat iets uitloopt? Dank u wel.  

De VOORZITTER: De wethouder knikt instemmend. Dus daarmee akkoord.  

5. A-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Dan gaan wij verder naar agendapunt 5 en dat zijn onze hamerstukken. Er zijn op dit moment 

drie hamerstukken bij u bekend, maar ik wil u attent maken op het feit dat onder agendapunt 6 B-categorie mij 
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bekend is geworden dat een aantal fracties die zich hadden aangemeld er eigenlijk ook een hamerstuk van willen 

maken, het betreft voorstel 59 Aanvullend Krediet ICK en stappenplan De Stappen in combinatie met de vraag, 

toch Elsbeth. Doe ik het fout? 

Mevrouw VAN STRAATEN: Voorstel 60. 

De VOORZITTER: O, voorstel 60. Voorstel 60, neem me niet kwalijk. Voorstel 60 is een A-stuk ik heb het verkeerd 

op mijn werkexemplaar geschreven. Kan dat op instemming rekenen? Verordening Jeugdhulp gemeente 

Roosendaal om dat als A-stuk af te hameren vanavond? Ik zie mensen knikken. Ik kijk even naar mijn linkerzijde. 

Ja en dan gaan we dus vier hamerstukken ga ik die in volgorde behandelen. 

a. Voorstel 56 Verlenging zendvergunning Omroepstichting ZuidWest Maatschappij 

De VOORZITTER: Voorstel 56. Heeft iemand van u behoefte aan een stemverklaring? Verlenging zendvergunning 

Omroepstichting ZuidWest Maatschappij. Kan ik die arresteren? Aldus. De VOORZITTER stelt het voorstel bij 

hamerslag vast. 

b. Voorstel 57 Ontwikkelkader Vlietpark 

De VOORZITTER: Voorstel 57 Ontwikkelkader Vlietpark. Geen dringende behoefte zie ik.  

De VOORZITTER stelt het voorstel bij hamerslag vast. 

c. Voorstel 58 Verantwoording bijdrage fractieondersteuningsbudgetten 2018 

De VOORZITTER: Voorstel 58 Verantwoording fractieondersteuningsbudget 2018, dat schiet lekker op zo.  

De VOORZITTER stelt het voorstel bij hamerslag vast. 

d. Voorstel 60 Verordening Jeugdhulp gemeente Roosendaal 

De VOORZITTER: En dan hebben de voorstel 60 zoals net besproken. Aan ieder behoefte aan een stemverklaring? 

De VOORZITTER stelt het voorstel bij hamerslag vast.   

6. B-CATEGORIE 
a. Interpellatiedebat Juzt 
De VOORZITTER: Dan gaan wij terug naar de agenda. En zojuist hebben wij besloten dat wij beginnen met het 

toegevoegde interpellatiedebat over Juzt uit de C-categorie. Daarbij wil ik als eerste het woord geven aan de 

hoofdindiener en dat is de heer Yap. En mag ik alstublieft stilte, het is erg rumoerig hier.  

De heer YAP: Ja, voorzitter,  dank u wel. En de afgelopen twee dagen stond in het teken van wat jongeren in 

Roosendaal voor de Dag van de Democratie en juist met dat in gedachten is het belangrijk dat wij in de raad, in de 

gemeenteraad en wij denken dus ook in het college in dit geval de wethouder rekenschap geeft en uitleg geeft 

over de ontwikkelingen ten aanzien van jeugdzorgorganisatie Juzt. Wij hebben daarom een interpellatieverzoek 

ingediend bij u, voorzitter. Dank aan de gemeenteraad dat dat vanavond is toegestaan en dat we over de situatie 

van Juzt in ieder geval vanuit diverse fracties hier in de gemeenteraad onze overwegingen over mee kunnen 

geven. En belangrijker wat ons betreft ook dat de wethouder hiermee een podium krijgt om uitleg te geven in het 

openbaar hoe het staat met de situatie en ontwikkelingen die van belang zijn daarin. We hebben ook kunnen zien 

dat collega’s in bijvoorbeeld Breda, Moerdijk, Bergen op Zoom gisterenavond daar ook al reeds over hebben 

gesproken. In het interpellatieverzoek zijn we ook ingegaan op de situatie die eigenlijk al min of meer eind 2016 is 
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begonnen toen zijn zij als gemeenteraad voor de eerste keer geïnformeerd over de financiële situatie van Juzt. 

Daar is vervolgens diverse keren door het college richting de gemeenteraad informatie over verstrekt. De 

indieners van het interpellatieverzoek, want dat is vooralsnog in ieder geval nu even de termijn, hechten er ook 

waarde aan dus dat de gemeenteraad die overwegingen kan meegeven omtrent de ontwikkelingen bij Juzt. Juist 

ook in het kader van onder meer de continuïteit van de zorg, toekomstperspectief voor onze inwoners die beroep 

doen op de jeugdhulp en ook uiteraard zeer van belang de positie van de medewerkers van Juzt. Gelet op dit 

uitgangspunt menen wij dat het college van B en W over dit onderwerp ons inlichtingen dient te verstrekken over 

het door hen gevoerde bestuur. Het interpellatieverzoek hebben we geformuleerd in 8 vragen, voorzitter. Is het 

nodig dat ik al die 8 vragen voor ga lezen of laten we de wethouder vervolgens nu die 8 vragen beantwoorden. 

De VOORZITTER: Ik neem aan dat ieder van u kennis heeft kunnen nemen van die vragen, dus het lijkt mij niet 

nodig dat u die voorleest.  

De heer YAP: Oké, dank u wel.  

De VOORZITTER: Mag ik op overeenstemming rekenen in u raad? Ja. Dan de tweede indiener, de heer Van 

Zalinge. Wilt u iets toevoegen aan de aanvraag? Ja.  

De heer VAN ZALINGE: Dank u wel, voorzitter. Zoals in eerdere termijn door ons reeds uitgesproken is het al 

geruime tijd onrustig in de jeugdzorg. Dit heeft z’n weerslag bij cliënten, alsook bij het personeel. Het water staat 

de jeugdzorg niet tot aan de lippen, maar juist over de lippen. Snelheid van het proces, duidelijkheid voor 

medewerkers en tegelijkertijd rust voor cliënten zijn nu dus geboden. Daarbij moet continuïteit van de zorg aan 

de cliënten voorop staan onder alle omstandigheden en onder ieder toekomstig scenario. Dit heeft de 

portefeuillehouder goed voor ogen. In deze geest is er door hem ook gehandeld, voor de inhoud scoort hij voor 

ons dan ook een voldoende. Het gekozen scenario is van alle scenario’s in onze ogen het minst slechte voor onze 

kinderen en betrokken personeel. We hadden de portefeuillehouder dan ook graag die voldoende willen geven. 

Echter het proces in dit dossier scoort een diepe onvoldoende. Keer op keer moesten wij als fractie vragen om 

informatie, het initiatief lag dan ook in deze steeds bij de gemeenteraad. Op woensdag 16 oktober ontvingen wij 

een vertrouwelijke raadsmededeling. Hierover hebben we raadsbreed met ondertekening van alle fracties vragen 

opgesteld en verzocht tot een raadsbijeenkomst, waarin de raadsmededeling door de portefeuillehouder kon 

worden toegelicht. Volgens de portefeuillehouder had hij mandaat vanuit de Jeugdwet, volgens de wet heeft hij 

deze niet. Letterlijk staat er in de financiële verordening Roosendaal 2017 welke is gebaseerd op de wettelijke 

grondslag van de Gemeentewetgeving artikel 212, hoofdstuk 2, artikel 8 Informatieplicht “het college besluit niet 

over a het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan 250.000 euro en b het verstrekken van 

kapitaal aan instellingen en ondernemingen dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in 

de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen”. En daar heeft de 

portefeuillehouder de plank nou net misgeslagen. Wij, de gemeenteraad, zijn het hoogste orgaan in deze 

gemeente. Deze verordening is door ons opgesteld en ja wij zijn door de portefeuillehouder geïnformeerd op 

wederom aandringen vanuit deze gemeenteraad. Echter zijn wij niet in de gelegenheid gesteld om onze wensen 

en bedenkingen aan het college te uiten. We zijn in deze gewoon gepasseerd. Ook in de Jeugdwet ontbreekt enig 

mandaat die bovengenoemde verordening overschrijven. Wij verwachten alle leden van ons college deze 

verordening te respecteren en uit te voeren. Uiteraard is het zeker niet de bedoeling om de urgentie van 

besluitvorming in de weg te staan. In plaats van vertrouwelijke raadsmededeling en een mondelinge toelichting in 

deze afgelopen maandagavond had u er ook beter voor gekozen om een spoeddebat in te lassen. Er was dan 

openheid van zaken geweest en alle leden van de raad waren dan in de gelegenheid geweest om zijn of haar 

inbreng in te hebben. Door stemming hadden wij uw voorstel kunnen steunen of verwerpen. Dat zou onze fractie 

nu een goed voorbeeld van een open en transparantie lokale democratie vinden. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Zalinge. Dan wil ik het woord geven aan de heer Emmen. 

De heer EMMEN: Voorzitter, de introductie van de heer Yap van zojuist is voor nu voldoende. Ik wacht eerst de 

antwoorden van de wethouder af.  

De VOORZITTER: Helder, dank u wel. Geldt dat ook voor u mevrouw Heessels? Dan wil ik u graag het woord 

geven. 

Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Het meeste is al gezegd. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Maar ik acht 

het toch wel van belang dat ik er nog even nog hier openlijk over spreek. De SP is van mening dat het zeer 

onwenselijk is dat de jeugdzorg op deze manier onder druk komt te staan. Met deze manier bedoelen we het 

gebrek aan duidelijkheid en communicatie naar alle betrokkenen voor inmiddels al lange termijn. De al lang 

slepende problemen bij Juzt hadden misschien niet voorkomen kunnen worden, maar de manier waarop hiermee 

wordt omgegaan vindt de SP onacceptabel. Het is een bron van frustratie en stress bij de betrokkenen zoals je 

vanavond hebt kunnen horen. De SP wil met betrekking tot het dossier met deze omvang en deze problematiek 

met vergaande gevolgen voor het welzijn van jeugdigen, hun gezinnen en jeugdzorgmedewerkers dat het college 

laat zien met betrokkenheid, empathie en wijsheid belangen af te wegen om te komen tot een betere toekomst 

voor hen. Een simpele mededeling af en toe is daartoe volstrekt onvoldoende en het draagt niet bij aan een sfeer 

waarbij respect en vertrouwen in elkaars functioneren de basis moet zijn.  

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels. Mevrouw Suijkerbuijk van de ChristenUnie. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het interpellatieverzoek dat ligt voor ons. Het is inderdaad 

al reeds door mijn collega’s Yap en Van Zalinge goed uiteengezet waarvoor dank. Ja omdat het gaat om werkelijk 

één van de meest kwetsbare inwonersgroepen van onze stad en wij van mening zijn dat de gemeenteraad tot op 

heden niet helemaal op een juiste manier mee is genomen in het proces en de informatievoorziening staat de 

ChristenUnie ook als mede-indiener onder dit verzoek. Onze jongeren zijn de toekomst en zeker deze jongeren. 

De ChristenUnie betreurt dus dat het dossier van Juzt op deze manier is verlopen. Het enige wat wij nu als 

gemeente kunnen doen is vooruitkijken, waarbij wij toch af en toe terugkijken. Waarom zijn er dingen fout 

gegaan en wat willen we niet herhaald zien. Vanuit de ChristenUnie willen we het belang van een goede 

overdracht van zorg naar andere instanties benadrukken. Als de zorg straks niet helemaal aansluit op de zorg die 

de jeugdigen voorheen wel kregen kan dat grote nadelige gevolgen hebben voor het kind, dat mag niet gebeuren. 

Laten we met z’n allen dit toekomstige proces goed in de gaten houden. Daarom is het belangrijk dat wij als 

gemeenteraad regelmatig geïnformeerd worden over dit dossier en dat er meer transparantie komt, de kinderen, 

ouders en werknemers moeten zo goed mogelijk en eenduidig geïnformeerd worden over de te nemen stappen. 

Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk. De laatste indiener van het interpellatiedebat is afwezig. 

Daarmee geef ik het woord nu aan onze wethouder. Wethouder Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, het gaat vanavond als ik de inleiders goed beluister over twee zaken, dat is 

de inhoud en het proces. En laat ik maar heel even inhaken op de laatste woorden van de SP. Ik begrijp als geen 

ander de onrust, de frustratie, de onzekerheid die hier leeft bij jongeren, jeugdigen en medewerkers. En als ik 

naar mijzelf terugkijk dan denk ik dat ik afgelopen halfjaar op verschillende momenten heb afgevraagd wanneer ik 

wat hoe op welke manier kan berichten naar u toe, maar ook naar die groep jongeren, jeugdigen en 
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medewerkers. En dat is inderdaad niet altijd even gemakkelijk. Dat heeft u ook gemerkt in het huidige proces, dat 

heeft u ook kunnen lezen. Nog even los van het feit wat u heeft kunnen lezen of dat ook allemaal in detail klopt, 

want dat laat ik aan u. Maar ik wil u wel even meegeven dat dat voor mij en voor ons college, maar ook voor mijn 

collega’s in de regio West-Brabant-West maar ook West-Brabant-Oost niet altijd even gemakkelijk is geweest. Dat 

even vooraf. Dan ga ik voor de effectiviteit even door de vragen. En voorzitter permitteert u mij dat ik heel kort 

ook voor de luisteraars thuis even kort inga op de vraag en daarna het antwoord geef. Bent u het met ons eens 

dat het voorliggende scenario met betrekking tot jeugdzorg en meer in het bijzonder gericht op Juzt de beste 

oplossing is als mogelijk voor de jeugdigen die onder de hulp van Juzt vallen en medewerkers van Juzt. Graag een 

toelichting. Ja, geachte leden van de raad, ja dat ben ik met u eens. Juist voor de jeugdigen en hun ouders is dit 

een zorgvuldige werkwijze, een zorgvuldige werkwijze, een scenario wat maatwerk gaat leveren voor een 

kwetsbare groep. Voor het personeel is het vooral goed, omdat er duidelijkheid komt. En ik kan u verzekeren dat 

andere scenario als er een faillissement zou volgen zal veel nadeliger gaan uitpakken. Vraag 2 kunt u garanderen 

dat na uitvoering van dit besluit en de gemaakte afspraken met andere overheden dan wel Juzt daadwerkelijk de 

laatste keer is dat we een reddingsboei uitgooien of zijn er omstandigheden waarbij het denkbaar is dat we toch 

nog een injectie moeten geven? De gemaakte afspraken tussen de overheden West-Brabant-West en West-

Brabant-Oost en het Ministerie die voorzien in een uitfasering van de portefeuille van West-Brabant-West bij Juzt. 

En het is dan naar mijn beleving ook bijna ondenkbaar dat er nog een injectie vanuit onze regio en dus vanuit 

onze gemeente zou kunnen volgen. Vraag 3 als de zorg overgaat naar andere aanbieders vergoeden wij deze uit 

de beschikbare budgetten of is dit niet opgenomen in de huidige budgetten. En zo ja hoeveel denkt u er dan extra 

nodig voor te hebben en komt u dan met een budgetvoorstel. Het heeft te maken met die uitfasering. Nu komt 

het in principe vaker voor dat jeugdigen gedurende hun behandeling switchen van aanbieder. En er zijn ook 

gewoon kosten mee gemoeid. En het zou ook de uitfasering van de portefeuille bij Juzt van West-Brabant-West 

het geval kunnen zijn. Al is het in principe wel zo en dat weet u dat één van de gemaakte afspraken is dat we 

zoveel mogelijk die zorg bij Juzt afmaken en dat we dat ook in overleg met de jongere, jeugdige en ouders doen. 

Het probleem alleen is dat wij op dit moment nog niet exact weten en ook niet goed kunnen inschatten welke 

jongere of ouders dat dat proces daar willen afbreken. Nou, dat betekent dat op het moment dat deze stappen 

worden gezet dat ik daar later als ik daar meer beeld bij heb bij u op terug kan komen. Dat lijkt me trouwens 

sowieso goed om dit dossier op een relatief korte termijn, zodra ook wat helderder is wat de ontwikkelingen zijn, 

met u door te nemen. Zoals ik overigens ook van plan ben met het gehele dossier jeugd om daar eens goed met u 

raad over bij te praten. Vraag 4 op welke wijze brengt u het definitieve besluit naar buiten. Wanneer kan er 

duidelijkheid worden gegeven aan jeugdigen, ouders en medewerkers. Dat is morgen. Morgen komen de 

overheden bij elkaar. Morgen vindt er ook een persconferentie plaats. Morgen wordt het personeel 

geïnformeerd. Vraag 5 de afspraken die u nu met de samenwerkende gemeentes heeft gemaakt kent een 

financieel gevolg. De gemeente heeft budgetrecht. Hoe motiveert u het niet direct voorleggen van dit financiële 

gevolg aan de raad met het oog op de financiële verordening. Meneer Van Zalinge die had het erover. Die vraag 

die heb ik maandag in beslotenheid ook al beantwoord en ook schriftelijk aan u beantwoord. En hij is maandag 

ook nog eens een keer aan de orde gekomen. En ik heb eerlijk gezegd het gevoel dat wij daar samen niet uit gaan 

komen of er in ieder geval niet over eens gaan worden. Het college is van mening dat de Jeugdwet leidend is. 

Vanuit de Jeugdwet hebben wij een directe verantwoordelijkheid en die hebben wij ook direct genomen. En wat 

betreft de financiën heb ik u ook gemeld kom ik daarop terug dan wordt dat verwerkt in de Najaarsbrief. En let 

wel wij zijn in Roosendaal niet uniek. Er zijn ook andere gemeenten in onze regio die dat op dezelfde wijze 

toepassen. Daarbij komt dat achteraf bezien en dat wil ik u wel meegeven en ik reflecteerde, ik dacht van ja 

misschien had ik wel wat kunnen voorkomen door één eenvoudig zinnetje in de raadsmededeling op te nemen 

dat ik u in beslotenheid graag nader zou informeren. Vraag 6 u heeft voor de zomer gekozen om in een 

bijeenkomst de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken. Inmiddels blijkt de ingeslagen koers zoals 

voor de zomer aangegeven te zijn veranderd. Waarom koos u er niet voor om de gemeenteraad van deze 

koerswijziging te informeren op gelijke wijze. Ik gaf u al een klein beetje aan in mijn inleiding, dit dossier met al 

haar facetten al haar specs, belangen en enorme consequenties voor zowel jeugd, ouders als personeel is enorm 

complex. Dit soort operaties vindt normaal gesproken plaats in veel langere tijdsduur. Een half jaar lijkt lang, lijkt. 
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Maar normaal gesproken nemen we hier veel meer de tijd voor en heb je veel meer tijd voor gedegen onderzoek. 

En dat was er niet. Voor mij zijn de afgelopen maanden, afgelopen halfjaar is werkelijk voorbij geschoten. De 

situatie veranderde zo vaak, dat elke brief of mededeling die ik op had laten stellen tussentijds al achterhaald zou 

zijn op het moment dat ik hem naar u had kunnen verzenden. Vooral de laatste weken, die waren nogal tamelijk 

ingewikkeld en de ontwikkeling ging dermate snel, totdat er een oplossing in beeld kwam. Ik heb u raad dan ook 

zo snel als mogelijk geïnformeerd over die koers. Vraag 7 hoe heeft u voor de zomer de bijeenkomst met 

raadsleden ervaren en kunt u toelichten waarom u nu koos voor een raadsmededeling. Ik vond het voor de zomer 

maar ook afgelopen maandag een goede avond. Inhoudelijk vragen gesteld ik meen uit mijn hoofd een kleine 40-

tal en ik heb ze allemaal kunnen beantwoorden. Wij hebben het gesprek met elkaar denk ik goed gevoerd in 

beslotenheid. Zoals dat overigens ook in andere gemeenteraden deels in beslotenheid is gebeurd. En zoals ik u al 

aangaf lijkt het mij ook goed om in de toekomst zeker als het gaat om een dossiertje jeugd en meer specifiek Juzt 

elkaar inderdaad vaker op te zoeken. Vraag 8 op welke wijze gaat u college in de toekomst de gemeenteraad 

informeren, in positie brengen en betrekken in dergelijke dossiers. Geachte raad, eerlijk gezegd wens ik u als raad 

en ons als college niet nog een dergelijk dossier toe. Ik vind het daarom erg lastig om op dit moment nu algemene 

conclusies te trekken hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Dan is het namelijk snel appels met peren 

vergelijken. Ik denk zelf wel als ik daarop reflecteer op dit proces van afgelopen half jaar dat we met elkaar 

moeten blijven nadenken hoe we samen met dit soort dossiers omgaan. Als college hebben we immers gezegd 

dat bestuurlijke vernieuwing belangrijk is en dat is nog steeds zo. Wat dat betreft vind ik het dossier Juzt en het 

dossier jeugd een goed voorbeeld om daar verder met u over door te praten. Voorzitter, dank u wel.  

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Dan gaan we over naar de eerste termijn. Wie mag ik het woord geven in de eerste 

termijn? De heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals bij de indiening van het interpellatieverzoek ook al is aangegeven 

staat voor onze partij de Partij van de Arbeid de continuïteit van de zorg en de kwaliteit van de zorg dan ook 

voorop. Ieder kind en ieder gezien moeten medische zorg en behandeling blijven krijgen die nodig is. Complexe 

taak, ik denk ook dat de wethouder dat terecht uitlegt. Ik denk dat dat zeker sinds 2005 sinds de taken naar 

gemeentes zijn gegaan voor ons als gemeenteraadsleden ook niet altijd even makkelijk te begrijpen is, vandaar 

ook dat we zeer goede ambtenaren hebben die daarmee bezig zijn in relatie tot zorgaanbieders. En een 

wethouder die daar een dagtaak aan heeft om dat goed te doen. Ja onze fractie was zeer onder de indruk van de 

inspraak vanavond, een jongere die hier zelf zijn verhaal stond te vertellen, cliëntenraad, ondernemingsraad, 

medewerkers zijn hier vanavond ook aanwezig. We hebben ook van hen brieven ontvangen, van ja geef ons 

duidelijkheid. Lastig om denk ik vanavond te geven, de wethouder gaf aan vrijdag is het moment dat 

medewerkers worden ingelicht. En ik hoop dat dat zowel richting de medewerkers als de jeugdigen, ouders die 

allemaal met jeugdhulp te maken hebben ja hopelijk op dat moment die duidelijkheid kan worden geven. We zijn 

natuurlijk benieuwd hoe dat de komende maanden natuurlijk weer verder gaat. Ja, dat vooral ten aanzien van de 

inhoud. Want het scenario wat is gekozen door al die gemeentes in West-Brabant-West, West-Brabant-Oost ja 

vind ik ook lastig om als partij hier in Roosendaal daar iets over te zeggen van ja dat zouden we niet moeten doen. 

We gaan ervan uit dat de wethouder, al die wethouders die dat ook hebben voorgelegd aan de gemeenteraden of 

die de gemeenteraden daarvan in kennis hebben gesteld, ik denk dat we dat scenario wel moeten volgen zeker 

ook als we alle voor- en nadelen hebben gezien van eventuele andere scenario’s, voorzitter. Dus dat ten aanzien 

van de inhoud. Voor de medewerkers minder van belang. Kijk we hebben ook te maken met een proces en dat 

gaat een beetje over de vraag  wanneer mag een gemeenteraad iets vinden. Moeten we enkel accepteren dat een 

college een brief stuurt, daar moet u het mee doen. Of mag je je ergens over iets uitspreken als gemeenteraad als 

hoogste orgaan in een gemeente. Zeker als het gaat om geld, de gemeenteraad heeft het budgetrecht. Wij 
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moeten altijd bij ieder voorstel boven een bepaald bedrag instemming geven, daarvoor is een raadsvoorstel 

nodig. Ook bij dit geval komt natuurlijk wel wat financiën bij kijken en daarom vonden wij en hechten wij er ook 

als PvdA veel waarde aan dat een gemeenteraad ook op een juiste wijze in stelling wordt gebracht. Vandaar ook 

dat interpellatieverzoek, vandaar ook dat wij er eerder voor hadden gepleit. En gelukkig reflecteert de wethouder 

daar wel op dat daar een rol voor is in de gemeenteraad. Of dat hier in deze raadsvergadering is, of dat via een 

bijeenkomst is waar we overigens de bijeenkomst die maandag heeft plaatsgevonden overigens ook zelf om 

hebben verzocht is twee. Het feit is dat wij hier in de raad in het openbaar daar best onze overwegingen, ik heb 

het in de introductie ook al gezegd, mee kunnen geven aan de Roosendaalse samenleving en mensen die daarin 

geïnteresseerd zijn. Ja, ten aanzien van het proces denk ik gelet op de antwoorden op die vragen die in het 

interpellatieverzoek stonden ja blijven we daar wel van mening over verschillen raad en college of in ieder geval 

wellicht een deel van de raad, dat is aan de bijdrage van de andere partijen. Ja, concluderend voor de PvdA 

hebben we toch twee oproepen. Allereerst hebben we dat vervat in een oproep motie “Borging zorg 

continuïteit”. De eerste motie wordt ingediend samen met de ChristenUnie, de Roosendaalse Lijst, de VLP, De SP 

en GroenLinks en de kern eigenlijk van de motie is dat we allereerst verzoeken dat het college zo goed mogelijk 

garant staat voor de zorgcontinuïteit aan onze kinderen en jongeren. Dat we ook samen met de partijen waarmee 

u werkt aan het gekozen scenario ervoor te zorgen dat de kinderen, jongeren, ouders, werknemers zo goed 

mogelijk en ook eenduidig worden geïnformeerd over de vervolgstappen. Derde punt samen met de 

gemeenteraad een voortgangsdebat over dit onderwerp te houden in het eerste kwartaal van 2020. In dat debat 

moet ook ruimte zijn om terug te blikken en vooruit te kijken juist ook met het oog op het brede perspectief van 

ja waarom heeft het zover kunnen komen. Wat kunnen we ervan leren ook gericht op de toekomst. Ik denk dat 

daar heel veel vragen leven richting onszelf als gemeente, richting een zorgaanbieder, richting het Rijk als het gaat 

om financiering en dergelijke. Dus dat lijkt ons verstandig. En tot slot, voorzitter, vragen we in die motie ook tot 

aan het voortgangsdebat dat de gemeenteraad maandelijks wordt geïnformeerd over de vervolgstappen in dit 

dossier. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Dan noteer ik als motie nummer 1 die is voldoende ondersteund en 

maakt hierbij deel uit van de beraadslaging. 

De heer YAP: Tweede motie, voorzitter, die heeft als titel “Samenspel college, burgemeester en wethouders en 

gemeenteraad”. Dat ziet dus op proces wat we hebben ervaren. We vinden van belang dat een voorwaarde is om 

ons werk als gemeentebestuur dus college en B & W te doen dat we qua informatievoorziening gelijkwaardige 

partners zijn van elkaar uiteraard met de grenzen zover dat kan. We verzoeken dan ook in het dictum aan u de 

burgemeester om een voorstel uit te werken in samenspraak met de gemeenteraad en het college om afspraken 

te maken voor de inrichting van dat samenspel tussen gemeenteraad en college van B en W. Voorzitter, deze 

motie dient de PvdA in samen met de VLP, de SP en GroenLinks. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, die noteren we als motie nummer 2 en die maakt nu onderdeel uit van de 

beraadslaging. Dank u wel, meneer Yap. Ik begreep net dat ik mevrouw El Azzouzi niet gezien had bij… Ja, is dat 

juist? Ja.  

Mevrouw EL AZZOUZI: Maar volgens mij had de VVD ook haar hand omhoog dus… 

De VOORZITTER: Ik begreep van de griffier dat u als eerste was. Maar ik wil u als eerste de termijn geven. Daarna 

u mevrouw Eijck. 
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Mevrouw EL AZZOUZI: Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met de dat de wethouder dit dossier goed heeft 

aangevlogen. Inhoudelijk en technisch is het prima aangepakt. Onze jongeren zijn geholpen en de zorg wordt 

gecontinueerd en daar is Juzt niet per se voor nodig. Er zijn plekken waar onze jongeren terecht kunnen. Plekken 

met kennis en zorg van hoge kwaliteit. Maar waar gaat het nu eigenlijk over. Ik heb er vertrouwen in dat de 

jongeren worden geholpen met de oplossing die de wethouder aandraagt. We staan hier nu te praten over een 

proces wat vooral gaat om communicatie tussen een wethouder en de gemeenteraad. En ik geeft toe dat het 

inderdaad anders had gekund. De wethouder mag erop vertrouwen dat de raad zorgvuldig met informatie 

omgaat. Vertrouwen is wel iets wat over en weer moet ontstaan en moet groeien en dat kost natuurlijk wel tijd. 

Maar toch wil ik de wethouder op het hart drukken dat hij de gemeenteraad zulke informatie van zulke zaken 

zeker toch kan toevertrouwen. Wat we nu eigenlijk aan het doen zijn is achteraf controle uitvoeren over de 

communicatie, maar daar zijn de jongeren toch niet in geïnteresseerd. Ik zou deze tijd liever willen gebruiken om 

te praten over zaken die wel echt aandacht vinden en ook hoog nodig hebben. Zaken als eenzaamheid onder 

jongeren, of de prestatiedruk in deze maatschappij. En de NOS berichtte bijvoorbeeld deze week dat 1 op 10 

jongeren in Nederland specialistische zorg nodig heeft. Hoe kunnen we dit soort dingen voorkomen in onze 

gemeente. En bijvoorbeeld het hoge gebruik van medicatie als melatonine en Ritalin hoe kunnen we dat 

aanvliegen in onze gemeente. Ik zou hier graag tijd voor vrij maken in plaats van te praten over de processen en 

communicatie heen en weer. Ik zou graag willen praten over wat er aan de hand is met onze jeugd en wat niet. En 

ik zou ook willen weten hoe de wethouder ernaar kijkt om een complete visie te ontwikkelen voor onze 

Roosendaalse jeugd en de raad er aan de voorkant bij te betrekken. U zei net al dat u het graag over de jeugd wil 

hebben met de raad. Ik denk namelijk dat het een hele grote waarde zal hebben voor onze jeugd en de 

gemeente. Dank u wel.  

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw El Azzouzi. Dan wil ik nu het woord geven aan mevrouw Eijck van de VVD. 

Mevrouw EIJCK: Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag beginnen met te citeren uit de slotzin van een analyse van 

Franka van der Rijt “je zal er maar werken, je zal er maar een kind hebben” en dat is het. Natuurlijk is het triest 

voor al die medewerkers van Juzt die ik persoonlijk heb leren kennen als de meest bevlogen hulpverleners, met 

kennis, kundigheid, aandacht en liefde voor de kinderen en de jongeren. Deze medewerkers worden al sinds 2013 

geconfronteerd met fusies, reorganisaties, ontslagrondes. Ooit kende het bedrijf ruim 1.000 medewerkers. Nu 

nog maar de helft en de ellende duurt voort. Natuurlijk is het ook triest voor de kinderen, de jongeren en hun 

ouders, ook hun toekomst is onzeker. En tenslotte natuurlijk zijn wij als VVD-fractie gevoelig voor de 

machteloosheid van de jongeren, van de kinderen, van de ouders en van de medewerkers. En we moeten onze 

ogen ook niet sluiten voor de realiteit. En de realiteit is gewoon op dit moment heel, heel zwaar te bevatten. De 

realiteit is dat veel zorgaanbieders het water tot de lippen staat. Juzt raakt ons want we hebben er, veel van onze 

jongeren zijn daar geplaatst. En hier moet een oplossing voor gevonden worden. Blijven hozen op een zinkend 

schip is geen oplossing. Zeker niet op korte termijn en zeker niet op langere termijn. We zijn als raad tot twee 

keer toe uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken bij Juzt. Wij hebben er dan ook alle begrip voor dat dit 

in beslotenheid heeft plaatsgevonden. Uitgangspunt is zoveel mogelijk de rust bewaren en daar hebben wij 

respect voor. Wij hebben alle berichtgeving gevolgd inclusief de oproepen van ondernemingsraad en 

cliëntenraad. En steeds meer zijn wij ervan overtuigd dat de wethouder de juiste koers heeft gevaren en dat hij en 

de ambtenaren grip houden op de ontwikkelingen. We zijn geïnformeerd over hoeveel jongeren het gaat en 

welke maatwerk oplossingen voor deze jongeren worden gevonden. Ik ben, was op dat punt gerustgesteld. En 

natuurlijk is dit geen oplossing voor alle problemen van Juzt, wat het dat maar. Of van anderen gemeenten die 

sterk afhankelijk zijn van Juzt. Is het aan Roosendaal om de Roosendaalse jongeren goed onder te brengen? 

Natuurlijk, dat moet gewoon. Is het aan Roosendaal om geld te blijven pompen in een organisatie als Juzt die op 

omvallen staat om een dreigend faillissement maar uit te stellen. Nee, daar denken wij toch wat meer 

genuanceerd over. Dit debat was wat ons betreft niet nodig geweest. De vragen die er aanleiding hebben toe 

gegeven zijn meerdere malen uitvoerig beantwoord. Wij roepen het college op om uitvoering te geven aan in de 
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raadsmededeling opgenomen acties waarmee we ze achteraf ter verantwoording kunnen roepen. Zowel voor de 

wijze waarop de zorg wordt vormgegeven als de wijze waarop het proces en de financiën vorm gegeven zijn. Dank 

u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Eijck. Wie mag ik dan nu het woord geven? Meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik had een eerste termijn voorbereid met enige tegenzin, 

want ik ga heel eerlijk zijn dit interpellatieverzoek het was een zware keuze om het te steunen. Aangezien ik de 

gekozen oplossing van de verantwoordelijke wethouders, onze wethouder in het bijzonder en het hele college in 

principe ondersteun en respecteer. Ik ben ook heel blij dat ik het grootste deel van mijn termijn weg heb kunnen 

gooien, omdat de vragen door de portefeuillehouder goed beantwoord zijn. Het enige punt wat resteert voor D66 

Roosendaal is de wijze waarop de raad nu meegenomen is en naar de raad toe gecommuniceerd is. De 

wethouder heeft zijn excuses gemaakt, een belofte tot betere communicatie op een later moment beloofd. Maar 

dat heeft D66 Roosendaal inmiddels al te vaak gehoord. Keer op keer worden afspraken gemaakt tussen raad en 

college over de wijze waarop de raad meegenomen wordt, de raad in positie gebracht wordt en de raad altijd 

geïnformeerd wordt, actief geïnformeerd wordt. Maar keer op keer gaat het weer verkeerd, met alle fricties, alle 

misverstanden en al het onbegrip van dien. Volstrekt onnodig wat betreft D66 Roosendaal. En daarmee resteert 

ons, resteren voor ons nog maar twee kernvragen. In het verlengde van de laatste vragen uit het 

interpellatieverzoek. Wat maakt dat het college nog altijd de informatiebehoefte van de raad in dit soort 

buitengewoon gevoelige kwesties waarbij ook emotie speelt onderschat en daarmee tekort doet aan haar eigen 

doelstellingen als het gaat om communicatie en omgang met de raad. En is het college van mening dat zij in staat 

zal zijn de mentaliteitsomslag te maken om nu eindelijk voor eens en altijd een eind te maken aan deze volstrekt 

onnodige misverstanden tussen raad en college. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Zijn er nog leden in uw midden die een bijdrage willen toevoegen 

aan deze eerste termijn? Nee? Dan wil ik het woord geven aan wethouder Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, er zijn een paar vragen gesteld en een paar opmerkingen. Daar zal ik eerst op 

ingaan en daarna op de motie Borging en zorgcontinuïteit. Ik begin maar met de laatste twee kernvragen van 

D66. Het gaat naar mijn idee niet om onderschatting. Waar het hier in de kern om gaat is dat we en dat gaf ik al 

aan in mijn beantwoording een verschil van mening hebben over de interpretatie. Het college gaat uit in dit 

specifieke geval vanuit de Jeugdwet en u hanteert de financiële verordening. Daar kun je heel veel 

bestuursjuristen naar laten kijken en dan zult u allerlei verschillende adviezen krijgen die we niet op elkaar 

kunnen leggen. Daar zit nu eenmaal een verschil tussen. En het gaat niet om dat wij de zaak niet goed inschatten 

het gaat erom dat wij een ander uitgangspunt hebben en dat hoor je ook gewoon van elkaar te respecteren. Dat 

respecteer van de raad dat u zegt van ja wij denken daar anders over. Ja en dat vind ik ook wel fijn als dat 

andersom ook zo wordt gerespecteerd. 

De VOORZITTER: Ik ben op zoek naar uw punt meneer Van Ginderen. De punt is gevallen. De heer Emmen u heeft 

een interruptie. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, staat u mij toe om een ding op te helderen. Mijn termijn 

ging nadrukkelijk niet over de wijze waarop gekozen voor een raadsmededeling en geen raadsvoorstel. Voor D66 

was het punt hier dat de broodnodige informatieavond die zeer gewaardeerd is door de raad op initiatief van de 
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raad georganiseerd is. En dat was naar onze mening de onderschatting van de informatiebehoefte van de raad. 

Waar hier sprake van geweest is. 

De VOORZITTER: Helder, dank u wel. Wethouder Van Ginderen.  

De heer VAN GINDEREN: Ja, ik heb geen vraag gehoord het was een constatering, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ik zal zo ook nog stilstaan bij de beantwoording van de motie op diezelfde vraag. Gaat u verder 

wethouder Van Ginderen.  

De heer VAN GINDEREN: Verder heel even inhakend op de termijn van GroenLinks ja ik heb ook al in mijn 

antwoorden aangegeven dat ik graag die stap zet om zeker ook te kijken naar dossier Juzt en het dossier jeugd om 

daar vooral kijkend naar de beleidskaders die we hebben vastgelegd en naar de huidige situatie, allemaal eens 

even goed tegen het licht te houden. U gaf dat zelf ook al aan, dus ik denk dat we daar op termijn zeker een 

afspraak voor zullen maken. Kijk ik naar de motie, de motie Borging zorgcontinuïteit en kijk ik ook heel even naar 

de punten zoals die worden genoemd. Kijkend naar 1, 2, en 3 dan vind ik dat vanzelfsprekendheden. Kijk ik naar 

punt 1 zo goed mogelijk garant staan voor de zorgcontinuïteit, ja dat is vanaf dag 1 dat ik wethouder ben 

geworden voor de portefeuille Jeugd nu eenmaal mijn verantwoordelijkheid. Kijk ik naar het gekozen scenario om 

daarvoor te zorgen dat inderdaad iedereen zo goed mogelijk en eenduidig wordt geïnformeerd, nou dat vindt u 

ook al terug in de antwoorden op de interpellatie. Vervolgens om verder te kijken en een voortgangsdebat 

daarover te houden, dat heeft u ook in mijn antwoorden al kunnen terugvinden. Het enige waar ik wat meer 

moeite mee heb is een maandelijkse rapportage. Een maandelijkse rapportage het lijkt erop alsof ik dan elke keer 

om de paar weken bij u informatie ga aanleveren en ik weet niet of ik dat inderdaad op dat moment elke keer 

kan. Ik zo eerder willen voorstellen om dat tweemaandelijks te doen dat is een wat betere termijn. En als u het op 

maandelijks houdt ja dan zult u er denk ik rekening mee moeten houden dat er soms een keer een maand zal zijn 

waarop die informatie zeer beperkt zal zijn. Dus ik zou zeggen, mijn voorstel maakt u er tweemaandelijks mee en 

dan kan ik met de hele motie leven. 

De VOORZITTER: Wethouder voordat u verder gaat. Meneer Van Gestel wilt u alstublieft binnen de microfoon 

spreken en niet daarbuiten. Maar ik hoorde u anders wel praten? Nee?  Dan heb ik dat gedroomd. Neem me niet 

kwalijk. Gaat u verder meneer Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Dat was mijn reactie op de motie Borging zorgcontinuïteit.  

De VOORZITTER: Helder. Heeft u alle vragen beantwoord die aan u adres gericht zijn.  Mag ik dan de  

vicevoorzitter vragen om even plaats te nemen dan kan ik even reageren op de motie nummer 2.  

De heer VAN MIDDEN: Graag reageer ik op uw motie Samenspel college van B & W en gemeenteraad. U vraagt 

daarin de burgemeester om met een voorstel te komen in samenspraak met de raad en het college om afspraken 

te maken voor een inrichting van het samenspel tussen gemeenteraad en het college van B en W. En ik kan u 

volmondig ja antwoorden op dat verzoek. Dat ga ik zeker doen, dus ik omarm deze motie. De motie is natuurlijk 

ook al vorm gegeven in de profielschets die ten grondslag lag aan mijn functie, dus daar is die een beetje 

overbodig, meneer Yap. Maar dat geeft niet. Ik omarm hem met plezier. En ik wil ook nog graag doorgaan op de 

vraag die de heer Emmen gesteld heeft zojuist van hoe komt dat nou dat het college dit gevoel van de raad zo 
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verkeerd inschat en dat die broodnodige informatieavond op ons verzoek moest komen. En daar kan ik als 

voorzitter van het college en als voorzitter van u raad het volgende van zeggen. In de collegevergadering heb ik 

een zeer overtuigd en hard werkend college gezien dat vanuit de positie handelend vanuit de Jeugdwet er alles 

aan gedaan heeft om dit bijna onmogelijk dossier tot een goed einde te brengen. Vanuit die positie en die 

overtuiging hebben zij gehandeld. Dat het gevoel en de communicatie met de gemeenteraad daarin spaak liep 

vinden wij, dat heeft wethouder Van Ginderen ook al gezegd, vervelend. En wij zullen daar zeker ook in de 

toekomst op gaan letten. Dus u kunt ook erop rekenen dat in datzelfde plan wat deze motie oproept 

communicatie een belangrijk onderdeel gaat zijn. Dus ik omarm deze motie.  

De heer EMMEN: Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij nu over naar de tweede termijn. Zijn er personen die een bijdrage willen leveren in 

de tweede termijn? Mevrouw Roeken, mevrouw Roeken. Ik heb nog zo gestudeerd op al die namen echt. Alle 

voornamen ken ik. Nicole, mevrouw Roeken, ga uw gang. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Continuïteit en kwaliteit van de zorg staat bovenaan. Onze 

ambtenaren maar ook het college die zijn de afgelopen maanden vrijwel dagelijks bezig geweest om deze zorg en 

het zorgaanbod aan onze jongeren te monitoren. En we snappen dat vooral deze onzekerheid het voor de 

medewerkers verschrikkelijk lastig maakt. We zijn dan ook blij dat er morgen meer duidelijkheid komt. Meer 

duidelijkheid voor u, voor de ouders en voor de kinderen, vooral voor de kinderen. Het korte maar bovenal 

krachtige en alles zeggende betoog van meneer De Groot was duidelijk geen enkele jongere mag de dupe worden 

van deze situatie. En wat het CDA betreft gaan we ons de komende maanden vooral bezighouden met die 

continuïteit en de kwaliteit van de zorg voor al onze Roosendaalse jongeren. Dan nog even ten aanzien van de 

moties, voorzitter. Borging zorgcontinuïteit, volgens ons heeft de wethouder bijna alle vier de punten die op de 

motie staan overgenomen. We hebben dus ook geen behoefte aan deze motie. En de laatste motie werd door u 

omarmd, dus wij wachten vol spanning af wat dat op gaat leveren. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Anderen voor de tweede termijn? Mevrouw Yvonne dat weet ik, De Beer, mevrouw De Beer. 

Mevrouw DE BEER: Ja, dank u voorzitter. Complex, het woord complex en zorgvuldigheid dat is hier vanavond al 

een paar keer gevallen. En complexe problemen die vragen om de hoogste zorgvuldigheid om tot een juiste 

oplossing te komen. En ik denk dat de wethouder en het college hiertoe in staat zijn geweest. Zorgvuldigheid 

omdat we ons als Roosendaalse Lijst realiseren dat heel veel mensen dit dossier raken, vooral de inspraak van de 

jongeheer De Groot was voor mij in ieder geval erg aangrijpend. En bewijst nog maar een keer wat voor een 

verantwoording wij hebben als gemeenteraad om de goede besluiten te nemen voor zeker deze groep jongeren. 

Het belang staat voorop dat wij als gemeenteraad gaan voor continuïteit, voor een kwalitatieve goede jeugdzorg. 

En wij gaan dan akkoord met het scenario wat voorligt. We hebben samen met de PvdA de motie willen wij graag 

mee indienen. Ik had een vervolg van mijn termijn voorbereid waarin precies eigenlijk verwoord werd wat nu in 

het dictum van de motie staat. Ik begrijp dat de wethouder moeite heeft met een maandelijks, per maand, nou ja 

als u per maand meldt dat er niets te melden is dan heeft u ook een melding gedaan, dat is de bekende oplossing. 

En motie twee nou goed die is al overgenomen. Tot zover, voorzitter.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen personen voor de tweede… De heer Van den Beemt, ga uw gang. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid staat erom bekend dat weten we 

allemaal dat als moties ze overbodig zijn ze geen steun krijgen van de Partij van de Arbeid. En beide moties lijken 

inmiddels niet meer nodig te zijn, want ze zijn omarmd en aangepast door het college. De vraag van de VVD nu 

aan de Partij van de Arbeid is aangezien uw beide moties overbodig blijken te zijn, gaat u ze nu beiden intrekken? 

De VVD heeft niet altijd die extreme behoefte om geen steun te geven als iets overbodig is, wij doen dat soms 

wel. Dus u zou ons de kans onmogelijk maken om u ideeën te steunen als u het intrekt. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt als u de tijd even stopzet. Meneer Yap u krijgt een rechtstreekse vraag 

gesteld van, wenst u daarop te reageren. Ik zie geen behoefte tot reactie van de Partij van de Arbeid. Anderen 

voor de tweede termijn? Niet? Dan gaan wij over tot stemming, Elsbeth? We hebben geen voorstel maar we 

hebben wel een tweetal moties. Die eerst nog gewijzigd moet worden? 

Mevrouw VAN STRAATEN: Die eerst nog gewijzigd moet worden… 

De VOORZITTER: Oké, een moment alstublieft. Meneer Yap, wenst u uw motie ongewijzigd in te dienen motie 

Behoud zorgcontinuïteit?  

De heer YAP: Voorzitter, allebei de moties dienen wij onveranderd in. 

De VOORZITTER: Onveranderd in, akkoord. Dan blijven ze nog steeds deel uitmaken van de beraadslaging motie 1 

en 2 en dan gaan we over tot beraadslaging Elsbeth of niet. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Ja. 

De VOORZITTER: Dan beginnen we met motie 1 “Behoud zorgcontinuïteit”. Willen de mensen die tegen deze 

motie zijn nu hun hand opsteken, tegen deze motie. Neem me niet kwalijk, stemverklaring. Ja het is allemaal een 

beetje… Het zou niet nieuw voor mij mogen zijn maar het toch gek als je slechts een plaatsje opschuift en dan 

toch… U wilt een stemverklaring geven, meneer Van den Beemt. Neem me niet kwalijk. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD vindt het jammer dat het onmogelijk gemaakt wordt 

om deze motie te steunen aangezien het college nadrukkelijk heeft aangegeven dat het een keer per maand het 

maandelijks informeren niet haalbaar of wenselijk is. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog behoefte aan een stemverklaring? Niet? Dan herhaal ik mijn vraag. 

Zouden de mensen die tegen deze motie zijn, motie 1 “Behoud zorgcontinuïteit” hun hand nu op willen steken? 

Met de leden van het CDA en de leden van de VVD tegen is deze motie aangenomen.  

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar motie 2. Is er behoefte aan stemming op motie nummer 2? Kunnen we die 

arresteren? Behoefte aan stemverklaringen? Niet? Dan is motie 2 met algemene stem aangenomen. En gaan wij 

naar het volgende agendapunt. Dank u wel voor al onze aanwezigen vanuit Juzt hartelijk dank voor hun 

aanwezigheid.  
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b. Voorstel 59 aanvullend krediet IKC De Stappen i.c.m. 132-2019 vragen Roosendaalse Lijst en PvdA 

    Geerhoekgebied Wouw 

De VOORZITTER: Dan gaan wij door met agendapunt 6. Ik begrijp dat er wat rumoer is in de zaal. Graag uw 

aandacht en stilte alstublieft. We zijn bij agendapunt 6 aangekomen, terug in de tijd voorstel 59 Aanvullend 

krediet IKC De Stappen in combinatie met vragen Roosendaalse Lijst en Partij van de Arbeid Geerhoekgebied 

Wouw. Twee fracties hebben hier het woord gevraagd. Ik heb doorgekregen van de fractie SP, mevrouw Beens is 

dat correct? 

Mevrouw HEESSELS: Mevrouw Beens is afwezig, voorzitter. En ik zal haar termijn overnemen.  

De VOORZITTER: O neem me niet kwalijk, mevrouw Heessels. Neem me niet kwalijk. Mevrouw Heessels. En van 

de VLP heb ik de heer Van Gestel op de lijst staan. Die zie ik wat weifelen. Nee? Ja, toch maar wel? Ja. Ik wil 

beginnen mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Op de inspraakavond van 19 september jongstleden hebben zowel de 

heer Mens van KPO als de heer Bosma van Vitaal Wouw hun versie van de nieuwbouw school en omgeving 

uiteengezet. Het kwam de SP voor dat in het proces van plannen maken er weinig constructief overleg tussen 

beide partijen was waarbij de Mens van KPO tijdens de inspraak aangaf niet open te staan voor verder overleg. 

Jammer, vindt de SP te meer omdat Vitaal Wouw door jarenlange inzet samen met inwoners van het gebied naar 

de mening van de SP een plan liet zien wat duurzaam is, breed ingezet met de school geïntegreerd in het gehele 

plan en daarbij meer ontwikkelingen zoals woningbouw meeneemt. Juist die participatie het initiatief dat Vitaal 

Wouw liet zien met daarbij de openheid om te blijven kijken naar mogelijkheden om tot elkaar te komen met het 

KPO vindt de SP te belangrijk om te laten liggen. De SP is ervan overtuigd dat met open gesprekken met beide 

partijen gezamenlijk tot een breed gedragen plan gekomen kan worden. Een plan waarin de visie en het belang 

van beide partijen en de gehele bevolking van Wouw op de lange termijn gediend is. Een daarom, voorzitter, 

zouden wij graag een motie willen indienen. Zal ik het dictum voordragen? Draagt het college op om met alle 

betrokken partijen om tafel te gaan om de duurzame herontwikkeling van het gehele Geergebied nader te 

bespreken en het resultaat hiervan voor 1 januari 2020 voor de leggen aan de gemeenteraad. Tot zover.  

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels. Deze noteren wij als motie nummer 3 en die maakt onderdeel 

uit van de beraadslaging. Dan van de VLP de heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, mijn aarzeling had niets te maken met het onderwerp maar ik had graag even 

een schorsing gehad om de nodige noden te plegen, maar ik ga gewoon heel snel voorlezen misschien werkt dat 

ook. 

De VOORZITTER: Als we nou massaal gaan interrumperen, dan… 

De heer VAN GESTEL: Ja, ja,  dan krijg je dat hé. Voorzitter. Het moet gezegd zijn, voorzitter, Wouw is het 

allermooiste dorp in onze gemeente die meer dan 4.000 inwoners tellen om toch maar de verwarring weg te 

nemen dat de andere dorpen niets tekort gedaan gaat worden. Maar zonder gekheid, we spreken als de VLP de 

afgelopen 8 jaar  niet voor niets over de vijf parels in onze gemeente, de dorpen. En de parel Wouw mag wel weer 

eens een oppoetsbeurt gebruiken dat is de ambitie van de VLP maar ook die van de dorpsraad. Een van de sterke 

bewonerscomités van de gemeente en menig stadsbewonersplatform kan aan de dorpsraad Wouw nog zeker wat 

leren. En inmiddels,  DNA van Wouw initiatief zijn veel zaken naar voren gekomen. Het initiatief komt vanuit het 
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dorp en inwoners hebben daar massaal aan meegedaan. Een de belangrijkste groeibehoefte is die aan betaalbare 

huur- en koopwoningen van starters en jonge gezinnen en ouderen. Belangrijk is dat de leefbaarheid van het dorp 

een impuls mag krijgen om weer 30 tot 40 jaar vooruit te kunnen. Die ontwikkeling werd gesteund door de 

dorpsraad, overgegeven aan comité Vitaal Wouw. Inwoners, ondernemers, jongeren, allen schoven aan. Zelfs het 

college schoof graag met het comité aan tafel om ze te stimuleren door plannen te ontwikkelen. Hoe dezelfde 

gemeente dit comité de afgelopen maanden heeft benaderd is niet oké.  En ook de bijbehorende reuring onder 

andere in de media van desinformatie, beschuldigingen, verdraaide of weggelaten informatie, intenties van 

dorpsbewoners die in twijfel worden getrokken, onterecht constateert de VLP. Wij doen daar ook niet aan mee. 

Wij beoordelen de casus zelf op basis van informatie en ontwikkelen dan ook onze opvatting. In deze had het 

college van B & W, namelijk Vitaal Wouw tijdig moeten aangeven dat ze niet verder konden gaan in de brede 

dorpsontwikkeling die zij voor ogen hadden, een impuls voor de leefbaarheid op lange termijn. Ze hadden het 

comité moeten melden dat ze met het KPO om tafel zaten en het KPO alleen om dat plan van het KPO uit te 

werken. Dat hebben ze nagelaten. Gisteren lazen we iets opmerkelijks vanuit het college op de toezegging die 

twee weken geleden is gedaan in de Commissie, dus als een kers op de al zure taart. Het was blijkbaar de fout,  

allemaal de fout van Vitaal Wouw zelf doordat ze in contact zijn gekomen met de gemeenteraad, staat er 

gewoon. Alsof het een strafbaar feit is, voorzitter. Alsof er een sanctie staat op praten met de gemeenteraad. Nou 

dan draaien we de rol maar eens om. Waarom heeft het college ons niet gemeld dat er dorpsinitiatieven waren 

met betrekking tot het invulling van het Geerhoekgebied. Waarom is dat ook niet eerder gemeld bij het eerste 

raadsvoorstel van Basisschool De Stappen. Waarom moeten wij van de initiatiefnemers zelf vernemen dat er 

ideeën zijn in ontwikkeling van het Geerhoekgebied. Kortom, voorzitter, we draaien hem om. Waarom heeft het 

college het KPO niet verplicht een co-creatief proces te starten wetende dat er al over deze gebiedsontwikkeling 

nagedacht wordt met het dorp, door het dorp. En laat gezegd zijn de opstelling van het KPO is afkeurenswaardig, 

een eenzijdige kijk op de dorpsontwikkeling namelijk volledig alleen vanuit het perspectief van het KPO werkt niet 

voor het dorp. Zeker omdat ze bewoners niet hebben laten meedenken, sterker nog volgens het KPO zelf zit de 

deur gewoon op slot. Al deze patstellingen leiden tot helemaal niets. Het is slecht voor het mooie dorp Wouw. 

Het beschadigt het vertrouwen in onze gemeente en het belemmert de ontwikkeling van DNA voor Wouw voor 

de toekomst. Een zorgelijke ontwikkeling waarbij we blij zijn met de oproep van het CDA in de Commissie om de 

wethouder Leefbaarheid op te roepen om de handschoen aan te pakken als het om Wouw gaat. We roepen haar 

dan ook op om met het dorp een dialoog aan te gaan, zorgen voor het herstel van dat vertrouwen. Verder voor 

de VLP is het helder, er is geen weg terug. Er is alleen een weg vooruit en aan die weg moet flink getimmerd 

worden ook voor Wouw. Daarom hebben wij een motie voorbereid om dit te realiseren, een motie om alle 

krachten te bundelen het dorp toch vanuit de huidige positie in stelling te kunnen brengen. Dat niet alleen met de 

aangekondigde Woonagenda, ook uit de stukken voorzitter, een mooi moment om alle inwoners te laten 

aansluiten, zodat we toch kunnen zien waar al die negatieve energie toch weer omgezet kan worden naar 

positieve energie, voorzitter. En daar gaan we ook vanuit positieve energie. Motie heet dan ook heel positief 

“Werk maken van woningbouw voor jonge gezinnen en ouderen in Wouw”. De gemeenteraad van Roosendaal 

bijeen in vergadering etcetera, etcetera. Constaterende dat met de realisatie van basisschool De Stappen in 

Wouw een klein stuk grond vrijkomt waar gewerkt kan worden aan het verbeteren van de leefbaarheid van 

Wouw. Woningbouw voor huur en koop de laatste 20 jaar nagenoeg op slot heeft gezeten voor jongeren, jonge 

gezinnen en ouderen. Recent wel kleine appartementen op vrije kavel en vrije kavels zijn vrijgekomen die niet 

volledig aansluiten bij de behoefte van de doelgroep ouderen en jonge gezinnen. In Wouw niet veel grond 

beschikbaar is die die specifieke woonbehoefte in Wouw kan invullen. Het college heeft aangegeven dat bij het 

invullen van het vrijgekomen stuk binnen het Geerhoekgebied zij geen woningbouw wenst te realiseren. Het 

college voorts heeft aangekondigd een nieuwe Woonagenda te willen ontwikkelen. Overwegende dat er voor 

betaalbare koop- en huurwoningen ruimte moet komen in Wouw. Overwegende dat ook Strijp/Geerhoekgebied 

een uitstekende kans biedt voor kleinschalige ontwikkeling van betaalbare woningen. Van mening zijnde dat bij 

een nieuwe Woonagenda inwoners moeten worden betrokken bij het samenstellen ervan. Inwoners mee moeten 

kunnen doen over hun woonwensen en deze dienen te worden verwerkt in de Woonagenda, de ontwikkeling van 

gebiedsvisies en in de uiteindelijke uitwerking daarvan. Dit door hier een co-creatief proces aan te verbinden. 
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Draagt het college op om bij het tot stand komen van de nieuwe Woonagenda de optie van woningbouw aan 

Strijp/Geerhoek binnen het Geerhoekgebied nadrukkelijk wel te betrekken. Om inwoners vooraf, en twee, om 

inwoners vooraf mee te laten participeren over de inhoudelijke koers van de Woonagenda en bij het voorleggen 

van de Woonagenda aan de gemeenteraad, de raad te informeren over dat proces. En gaan dus ook over tot de 

orde van de vergadering, namens de VLP, c’est moi. 

De VOORZITTER: Ik heb u wat extra tijd gegund, ruim een minuut, omdat ik bijzonder waardering heb voor het feit 

dat iemand zoveel noden had toch de volledige termijn genomen heeft, meneer Van Gestel. Maar dat doe ik een 

keer en niet veel vaker, want anders dan...  

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, het is een goed gebruik in deze raadszaal dat de indiener niet op de motie de 

klok wegtikt.  

De VOORZITTER: Nee maar dat is het dictum, u heeft de halve motie voorgelezen. Ik heb u die ruimte geboden 

een keer zoals gezegd. 

De heer VAN GESTEL: Wellicht dat er nog vragen zijn, voorzitter. 

De VOORZITTER: Motie nummer 4 maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dank u wel, meneer Van Gestel. Ja, 

ga uw gang, ja. Nee, sorry… Dat was een interruptie neem me niet kwalijk. Ja, ga uw gang. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, als het mag, voorzitter.  Dank u wel. Ja, ik vroeg me af voorzitter dit agendapunt heet 

aanvullend krediet IKC De Stappen waarom de heer Van Gestel juist dit onderwerp hier inbrengt. Zou dat niet veel 

beter passen in de mogelijk komende Woonagenda. 

De VOORZITTER: Nu heeft de heer Van Gestel geen tijd meer, maar ik gun hem wel de ruimte om u die vraag te 

beantwoorden. 

De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is niet alleen dat maar ook de doorgeagendeerde vragen van 

de Roosendaalse Lijst en de PvdA overgaande dat onderwerp plus de toezegging tijdens dit onderwerp in de 

Commissievergadering die gisteren of eergisteren bij ons in de dagmail viel wat specifiek inging op deze 

ruimtelijke invulling, dus vandaar dat ik de motie dan toch vanavond in dat kader wil indienen. Met uw permissie, 

voorzitter, ga ik dus even… Dank u wel. 

De VOORZITTER: Die permissie heeft u, dank u wel. Dit waren de twee indieners van de motie en van dit 

agendapunt van vanavond. Ik wil het woord geven aan wethouder Theunis.  

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Laat ik dit voorop stellen dat even de zaak nog even met twee voetjes 

op de grond even benaderen, want dat lijkt me wel even verstandig. En misschien ook even excuses dat in de 

beantwoording van de vragen blijkbaar te weinig helderheid is, want en even schetsend heel kort waar het om 

gaat, echt om gaat. Wouw heeft natuurlijk al langer onze aandacht, DNA Wouw genoemd, alle ontwikkelingen 

ook met de dorpsraad, al een aantal jaren intensief samenwerken met Wouw, met de dorpsraad, DNA Wouw ook 

financieel ondersteund van de kant van het college. Allemaal zaken die goed ontwikkeld hebben en nog steeds in 
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goed contact met elkaar. En allereerst richt ik me, moet ik me toch richten op de SP en dan denk ik ja ergens in de 

beantwoording toch niet helemaal helder geweest. Als ik dat hele proces nu zie dan zien we, hebben we met 

open armen aangepakt. Als we kijken het Geerhoekgebied met name de ontwikkeling van IKC belangrijk dat er nu 

een voorstel ligt. En mijn collega Van Ginderen heeft al aangegeven de raad wil ook haast maken met de 

ontwikkeling van het IKC. Wouw wacht erop, na besluitvorming vanavond kan daar echt mee begonnen worden 

wat ook de wens is van de Wouwenaren en echt geen uitstel geapprecieerd zal worden in Wouw laat dat duidelijk 

zijn. Even het proces schetsend. In de antwoorden meermalen aangegeven, dit proces is uitermate participatief 

verlopen met alle belanghebbenden inclusief twee Wouwenaren van de Werkgroep Vitaal Wouw, die zich hebben 

aangeboden. Ik heb dat omarmd, doe mee want alle ideeën, alle inspanningen, grote waardering voor deze 

mensen die ook inderdaad die bij bewoners hebben opgehaald die voortreffelijk werk hebben verricht. Dit alles 

met participatie van het bestuur van het buurthuis de Geerhoek. Met participatie van de omwonenden, met 

participatie van de ouders van de school De Stappen, met participatie van de dorpsraad en dat is fundamenteel 

heeft ertoe geleid in een belangwekkend moment vorig jaar september toen alle belanghebbenden inclusief de 

Werkgroep Vitaal Wouw, staat in hun stukken dat hebben ze ook ruiterlijk toegegeven, allemaal unaniem tot het 

standpunt kwamen van dat de positionering, de locatie van het Integraal Kindcentrum in het Geerhoekgebied, die 

positie die locatie zal moeten hebben waarop het KPO vanaf september verder is doorgegaan met het 

ontwikkelen van het IKC. Dat is een belangwekkend moment, want als men constateert in de motie en zoals de SP 

ook zegt, ja maar ze hebben niet meegedaan of onvoldoende meegedaan. Dan kunnen we toch constateren dat 

tot en met september vorig jaar dat uitermate intensief is gegaan en geleid heeft tot een unanieme vaststelling 

van dat standpunt. Nogmaals op basis waarvan KPO kosten is gaan maken met het maken van een globaal 

ontwerp van het IKC op die locatie. Dat moet benadrukt worden. En het heeft ons allemaal verrast, allemaal en 

dat wil zeggen allemaal de gemeente, de ouders van de school De Stappen, het bestuur van het buurthuis de 

Geerhoek, alle omwonenden dat was heel duidelijk, onze grote verrassing dat in mei de twee personen van de 

Werkgroep Vitaal Wouw in één keer presenteerden geen plan, een maquette. Dat is geen plan, een maquette 

waar een complete wending was, niet aangekondigd, niet gecommuniceerd. Plotsklap geconfronteerd met de 

boodschap we hebben nog eens goed nagedacht en wij vinden dit eigenlijk beter. Wat dat betreft moet dat heel 

helder zijn. Toen hebben we in mei aangegeven vol verbazing van maar luister eens beste heren hoe staat het dan 

met het draagvlak. Want wij mochten toch doorgaan op het proces zoals u zelf unaniem eens was met het proces 

van september vorig jaar, daar is alles op gebaseerd. Ja, dit is beter. Oké dan gaan we erover praten. Ik heb toen 

aangeboden laten we rond de tafel zitten in hoeverre dat Geerhoekgebied verder kan worden ontwikkeld met de 

plaatsing, positionering van het IKC zoals ze zelf het daarmee eens waren. Laten we daarop doorgaan, niets 

gebeurd daarmee. En als we nu zien als we praten over draagvlak, moeten we ook constateren uit de stukken, 

heel duidelijk en ook alle belanghebbenden in dat gebied is inmiddels duidelijk er nog steeds achter staan bij het 

standpunt en de locatie van vorig jaar september allemaal, buurthuizen, bestuur van het buurthuis Geerhoek. Die 

is tegen het plan van de maquette dat is overduidelijk. Daar zijn inmiddels afspraken over gemaakt over de 

verduurzaming, voor het opknappen van het buurthuis. Dat inmiddels ook de KPO natuurlijk vasthoudt aan het 

feit van september vorig jaar, was helder. Daar houden we aan vast. En inmiddels ook unaniem ook alle 

omwonenden in het gebied heel duidelijk hebben van, die hebben geparticipeerd in de locatie van het IKC 

september vorig jaar, die zeggen dat willen wij in dat gebied hebben. En dan vraag ik me af hoe helder kun je dan 

nog zijn. De tweede motie over de woningbouw laat dat duidelijk zijn, als gezegd er wordt tegenwoordig niet 

meer gebouwd in Wouw. Allemaal flauwekul, er wordt volop gebouwd in Wouw conform de vorige Woonagenda. 

Allemaal afgestemd met de dorpsraad en ook met DNA van Wouw wat er gaat gebeuren. We staan nu voor de 

tweede fase van het woningbouwplan De Hoogt aan de Plantagebaan waar starterswoningen gepositioneerd 

kunnen worden meer ontwikkelingen in Wouw met name de Potterszaal, de oude rijwielhandel van der Winde 

waar appartementjes worden gerealiseerd tegen lage huur. Gaat allemaal door met in samenspraak van Wouw 

allemaal heel intensief. En krijgt allemaal zijn plek in de actualisatie van de nieuwe Woonagenda zoals we met u 

raad hebben voorgesteld, voorzitter. Laat ik dit samenvatten heel simpel. Ik mag toch van harte hopen dat 

iedereen dat akkoord gaat met dat mooie raadsvoorstel in Wouw. IKC, dat morgen KPO en de directeur van De 

Stappen eindelijk de ouders van de school De Stappen kan informeren hoera we zijn er. We gaan aan de slag. Dit 
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kan toch niet betekenen dat u nu toch de boodschap in Wouw van laten we nog maar even aan tafel rond tafel 

zitten. Want hoe helder kan zijn het verslag van de bijeenkomst van omwonenden die klip en klaar hebben 

afgegeven, die eindelijk nu ook vragen gemeente pak de regierol nou eens een keertje, want wij willen door. En 

dat hebben ze klip en klaar aangegeven.  

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, onze fractie heeft ook die bijlage gezien bij de beantwoording van de vragen, de brief 

van de bewoners. Die schrijven ook dat ze geen woningbouw willen in dat gebied. Is dat voor u dan leidend.  

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer THEUNIS: Ja, luister, daar vraagt u aan mij dat is altijd hetzelfde natuurlijk. Bewoners participeren en u 

weet mijn uitspraak altijd in de raad wordt mij af en toe niet in dank afgenomen. Ik versta onder participatie ik 

zeg ook altijd burgers u mag meedoen, u mag meepraten, van alles mee, maar meebeslissen niet. Want dat 

gebeurt in dit huis, dat gebeurt door de gemeenteraad. En het is niet aan mij om te zeggen van bewoners hebben 

inderdaad heel duidelijk aangegeven, hoe helder kun je afwijzend zijn tegen de maquette van Vitaal Wouw. Als 

omwonenden zeggen nu uit het standpunt van en ze baseren zich op de oude visie van het Geerhoekgebied, twee 

maatschappelijke functies vinden wij prima. Wij hebben liever op die 4.000 m2 geen woningbouw, dat is hun 

standpunt. Wij hebben wel met die omwonenden, want wij gaan vanaf morgen intensief participatief proces 

starten, waar die omwonenden behoefte aan hebben. Die willen dat wij de leiding nemen als gemeente om 

verder te zorgen voor de invulling van dat gebied en dat is participatie.  

De VOORZITTER: Aanvullende vraag de heer Yap?  

De heer YAP: Ja. Veel woorden, maar nogmaals laat u zich leiden door de opmerking van die bewoners die zeggen 

geen woningbouw. Ik kan dus uit uw woorden maken voor het college, voor de gemeente staat dat nog helemaal 

niet vast. Dus alle opties zijn open ten aanzien van het geheel. 

De heer THEUNIS: Nee, natuurlijk niet. Dat is toch logisch het standpunt van bewoners dat is heel simpel. Ik heb 

wel aangegeven dat als je ziet in de Woonagenda, woningbouwplannen we hebben nog heel veel grond liggen, 

heel veel positionering bij woningbouwplan De Hoogt. We hebben meer stedelijke transformatieprocessen daar 

gaat iedereen aan voorbij binnen het dorp Wouw, die essentieel zijn. En vanuit de actualisatie van de 

Woonagenda moet bepaald worden in hoeverre dat er noodzaak is aan woningbouw in dit gebied. Als u kijkt uit 

het oogpunt van klimaatadaptatie, vergroening al dat soort zaken dan wil ik wel zeggen dat mijn opvatting is en 

dat deel ik met de bewoners het heeft niet voor mij de voorkeur om daar woningbouw te plegen. Maar als het 

noodzakelijk is ja dan laten we ons overtuigen. En in die zin deel ik de opvatting van omwonenden, deel ik zeer 

zeker.  

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder u heeft ook een interruptie van de heer Van den Beemt. De heer Van 

den Beemt.  
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De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ik geloof dat we allemaal wel door beginnen te krijgen dat de 

motie van de SP niet echt aangeraden wordt door het college. En de constateringen van de VLP ook niet helemaal 

bij de andere motie. Maar ik heb eerlijk gezegd nog niet helemaal door of u nou de motie van de VLP Werk maken 

van woningbouw, of u die nou aan het ontraden was of niet.  

De VOORZITTER: Wethouder? 

De heer THEUNIS: Ik vind wat mij betreft past die motie keurig in het proces van actualisatie van de Woonagenda 

en ik zou u voorstellen hou die gewoon aan tot het debat en de hele behandeling van de geactualiseerde 

Woonagenda. En nu niet. 

De VOORZITTER: Daarmee ontraadt u de motie? Daarmee ontraadt u die motie. 

De heer THEUNIS: Ik zou zeggen schuif hem door. Ja. 

De VOORZITTER: Voor… Ja, neemt u plaats. Voor de tweede termijn zijn er raadsleden die een bijdrage willen 

leveren in de tweede termijn? Ja? De heer Verstraten? 

De heer VERSTRATEN: Dank u wel, voorzitter. Allereerst, ja er is al zoveel gezegd het is een herhaling van zetten 

van de Commissievergadering eigenlijk. En wat ons betreft had dit gewoon een A-stuk moeten zijn maar goed, 

afijn. Ik wil u wel wijzen op het feit dat Wouw, u doet Wouw echt tekort, geen 4.000 inwoners heeft maar 4.700, 

maakt toch een verschil. Wat de moties betreft daar is al zoveel ongelooflijk veel gepraat de laatste periode. Er 

zijn patstellingen op wie heeft gelijk, dat is zuur. Want er zijn heel veel mensen die er echt veel energie en tijd in 

gestoken hebben. Dan is het altijd jammer dat het zo loopt, maar het zij zo. Wij willen door als VVD. We willen nu 

echt gewoon door, genoeg gepraat en we blijven praten dat wel. Maar inmiddels gaan we wel verder met het 

nemen van beslissingen. En de beslissing die genomen wordt we vinden gewoon dat deze motie of het voorstel 

aangenomen moet worden en dat we kunnen beginnen met de bouw. Het is een heel realistisch plan wat daar ligt 

van KPO. Hebben we in de Commissievergadering allemaal gezegd eigenlijk dat dat zo is. Verder is het ook 

belangrijk, mevrouw Roeken zei het al eerst in de Commissievergadering dat we Vitaal Wouw bijvoorbeeld hier 

wel in blijven betrekken bij alle plannen die gaan komen, etcetera, in de gesprekken. Wat ons betreft de moties 

beiden, de ene inderdaad ontraden, doorschuiven die hoort op de Woonagenda. En de andere motie we gaan 

niet opnieuw aan tafel zitten dat willen wij zeker niet. En verder willen wij heel snel nu eindelijk die 

doordecentralisatie van het basisonderwijs, primair onderwijs. En echt willen we het gewoon rond krijgen en het 

liefst per januari want het loopt al heel lang. De wethouder wil dat ook, dit is de laatste hobbel laten we die 

gewoon nemen. En nogmaals we blijven met elkaar in gesprek, dat altijd, maar soms moet je wel een keer 

beslissingen gaan nemen. Want ik verzeker u we gaan met z’n allen weer aan tafel zitten. Het is een aanname wat 

ik nu zeg maar ik heb daar niet zoveel fiducie in. Dus bij deze is dit ons standpunt. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verstraten. Ik begrijp dat de heer Yap ook ja toegang wenst tot een tweede 

termijn. Ga uw gang. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, twee moties die voorliggen naar aanleiding van de Commissievergadering. In de 

Commissie gaf de PvdA ook al aan van ja wie heeft nu gelijk. Ik denk dat dat volgens mij heeft iedereen gelijk, dat 

zal men ook zelf vinden. Ik denk dat we allereerst, de PvdA wil allereerst nog even stilstaan bij een belangrijk 
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ijkmoment dat vanavond dat voorstel over de ver-, nieuwbouw De Stappen hopelijk wordt aangenomen en 

inderdaad morgen gepresenteerd kan worden. Daar is de PvdA zeer blij mee, omdat dat voor het onderwijs goed 

is, voor de jeugd goed is, voor Wouw goed is. Dus dat willen wij vanavond hier nog even onderschrijven, dat 

raadsvoorstel staat immers ook op de agenda. Geerhoekgebied, ja de motie SP u heeft kunnen horen onze 

kritische woorden ook in de Commissie daarover. Ik gaf net al aan wie heeft gelijk. Wij waren eigenlijk 

voornemens om die motie mee in te dienen, te ondersteunen. Ik kan me nog wel wat tekstuele opmerkingen 

herinneren die ik nu teruglees in de emotie, maar de PvdA kan deze motie ook eigenlijk niet meer steunen omdat 

we de antwoorden van het college hebben gelezen die ook aangeeft Vitaal Wouw wordt meegenomen in het hele 

proces wat nog ervoor ligt in dat Geerhoekgebied. En wat dan bij ons de doorslag geeft om in ieder geval geen 

zaken nu op hold te zetten, op stilstand te zetten is die school. Daar moeten we vanavond dat positief besluit over 

nemen. Dus vandaar ons besluit ten aanzien van die motie. Wat ik graag, wat de PvdA graag nog hier wilde delen 

ja de motie Werk maken van woningbouw voor jongeren, gezinnen en ouderen” prachtige titel die onderschrijven 

we volledig. Ja, we horen graag de VLP wat die daarmee doen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Voor de tweede termijn meneer Van Gestel ga uw gang. Meneer 

Wezenbeek die was blijkbaar eerder, dan heeft meneer Wezenbeek het woord daarna de heer Van Gestel. 

De heer WEZENBEEK: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil vanaf deze plaats de waardering uitspreken voor 

hetgeen wat de wethouder zojuist liet horen allemaal, de heer Theunis, echt onder de indruk. Want ik sta onder 

die motie en ik zat er echt over te twijfelen. Dus complimenten voor uw betoog meneer Theunis mag ook wel 

eens een keer gezegd zijn. Maar ik ben nog niet klaar… Meneer Van Gestel begon zo mooi van het mooiste dorp 

Wouw, daar ga ik iets over zeggen. Want ik kom uit Kruisland het is vlakbij Wouw en dat is het mooiste dorp, 

meneer Van Gestel. Maar ik wil nog even uitleggen waarom ik met die motie ook eronder sta en dat is richting 

meneer Theunis ook een beetje. Ik ben de laatste 2,5 jaar heel veel in Wouw geweest. Ik kwam er al heel veel, 

maar toch zeker in de tijd van de verkiezingen met de campagne kwam ik er al heel veel zeker, omdat ik er ook 

campagne heb gevoerd. Ik kwam er nadien een jaar lang heel veel met glasvezel perikelen kwam ik daar.  

De VOORZITTER: Het is wat onrustig in de zaal. 

De heer WEZENBEEK: Het laatste jaar ben ik er heel veel geweest bij 100 jarig bestaan van een bedrijf die 100 jaar 

gastvrijheid verkoopt. En als je al die bijeenkomsten bij elkaar optelt dan hoor je veel, dus vandaar dat ik 

natuurlijk de mensen veel sprak, over glasvezel, maar ook natuurlijk over die plannen die mensen hadden met die 

maquette waar ze laatst mee kwamen. Die zagen wij toen ook natuurlijk daar staan op die vergadering zo waarlijk 

het ging over glasvezel van loop eens mee kom eens mee. En nou haal ik die datum aan van 19 september die 

mevrouw Heessels ook noemde, die inspraak daar komt eigenlijk mijn betoog vandaan. Die inspraak dat was een 

beetje anders dan wat meneer Theunis nu vertelt. Nogmaals alle respect voor zijn verdedigen van zijn verhaal dat 

ze morgen kunnen starten en in mijn hart hoop ik dat ook eigenlijk wel. Maar aan de andere kant als je die 

mensen hoorde spreken toen die die maquette hebben gemaakt, ja er niet naar ons geluisterd zeiden die. Dus 

Kees Verstraten zei net ook wie heeft er nou gelijk. Dus daar zit ik nog een beetje mee. Ik hoop misschien dadelijk 

dat meneer Theunis mij nog kan overtuigen om dan toch die motie maar niet te steunen. Nogmaals ik hoop ook 

dat het morgen wel dat die klap erop valt. Meneer Mens die zei toen ook op die 19e letterlijk uitstel is te duur, of 

is duur. Dus ik zit nog steeds een beetje in tweestrijd wat moet ik ermee gaan doen. Tot zover, dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Wezenbeek. Zijn er op mevrouw Heessels en meneer Van Gestel na anderen 

nog die een bijdrage hebben voor de tweede termijn? Die geef ik dan eerst het woord. Dat is niet het geval dan 

bent u aan de beurt meneer Van Gestel. 
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De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Ik hou het droog. Ik denk vanavond om een misvatting natuurlijk 

weg te nemen het inwonersaantal van het dorp Wouw is mij bekend. Ik heb gezegd favoriete dorp met meer dan 

4.000 inwoners. Hetzelfde als u mijn favoriete raadslid bent die Verstraten heet dat is voorzitter evident dat is er 

ook maar een, neemt niet weg ik complimenteer u wel. Dank u wel, voorzitter. Als we positief naar de zaak kijken 

want dat is onze oproep in eerste termijn en daar sloten we mee af en daar gaan we dus in tweede termijn op 

door. We moeten proberen vooruit te denken, vooruit te kijken op een positieve manier. We moeten toch 

proberen die positieve vibe in het dorp te ontketenen en samen daarmee aan de slag te gaan. En ook worden wij 

als VLP positief over die Woonagenda. Dus daarom zou het juist goed zijn als we samen als raad en college 

optrekken, die positieve gedachte voortzetten. Omzetten in een prachtig mooi resultaat volgend jaar met die 

Woonagenda. Daarbij is die motie natuurlijk niet het aller-, aller-, allerhoogst haalbare dat we dan vooruit moeten 

schuiven om uiteindelijk te kunnen toetsen of binnen te halen, nee. Het is een prachtig mooi startsignaal om te 

zeggen de positieve vibe zetten we nu gewoon door. Dus wat ons betreft voorzitter, blijven we die positieve 

kracht benadrukken door de motie juist wel in stemming te brengen, vanavond. Daarvoor zijn we natuurlijk ook 

hier als gemeenteraad. Dus zegt het voort. De VLP is zeer positief. 

De VOORZITTER: Dank u wel. 

De heer VAN GESTEL: Geen garanties, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Heessels voor de tweede termijn. 

Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Ja, er is weer veel gezegd. Er is ook door de wethouder en ook door 

de andere fracties. Ik ga me niet wagen aan een welles-nietes spelletje dat lijkt me helemaal niet van toepassing. 

Inderdaad we willen vooruit en dat is ons doel en daar gaan we voor. En zoals wij de partijen hebben gehoord 

denk ik dat een oplossing gewoon heel dichtbij ligt. Dat ligt gewoon in een gesprek. En we willen ook helemaal 

niet dat het vertraging oploopt. Dat is ook helemaal nergens voor nodig. Want we denken eigenlijk zoals wij de 

partijen hebben gehoord dat ze best tot elkaar kunnen komen en er zijn maar kleine dingen die spelen. En 

duurzaamheid gaat voor zorgvuldigheid, of duurzaamheid en zorgvuldigheid gaat voor snelheid dat vinden we 

zeker. Maar we zijn ervan overtuigd dat het geen vertraging hoeft op te lopen als er met elkaar in gesprek gegaan 

wordt. Ze komen echt wel tot elkaar denken we. Er is gewoon een andere interpretatie, er is een ander verhaal. 

Het gaat over het gehele Geerhoekgebied en dat vinden wij dus heel belangrijk en dat alles daarin meegenomen 

wordt. En daarom vinden wij het toch belangrijk om deze motie in te dienen. Ik wil wel toevoegen nog de 

indieners van de motie die had ik niet benoemd, de VLP dus, de fractie Wezenbeek heeft het zelf al genoemd, de 

ChristenUnie en D66 zit er ook nog bij. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels. Wethouder. 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga toch de uitdaging aan om de heer Wezenbeek echt over de 

streep te trekken en dat gaat mij lukken. Dat gaat mij lukken, dat voel ik. Maar ook de SP. Ik laat me echt niet 

afleiden. Nee, als ik mevrouw Heessels, ik snap het. Maar u moet, de heer Yap heeft het heel goed over de motie, 

als je goed de strekking van de motie dat betekent dat uitstel, dat moeten we eigenlijk ook voorstellen dat 

raadsvoorstel dat kan niet, dan moeten we uitstellen. Maar dat kan toch uw bedoeling niet zijn, dat kan toch niet 

waar zijn. Als ik aan de betrokkenen ik geef u op een briefje als wij uitnodigen als u goed kijkt wat het standpunt is 

van het bestuur van de Geerhoek, wat het standpunt is van al die omwonenden, al die mensen die komen 

gewoon niet meer aan tafel. Want voor hen, hebben die klip en klaar aangegeven wij zijn het 100% eens met 
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datgene wat september vorig jaar is bepaald. Die komen gewoon niet opdagen. Het verslag is ook van de laatste 

poging van de Werkgroep om de omwonenden te overtuigen, nou dat is ook niet gelukt. Dus laat dat helder zijn. 

Maar laat ik het omdraaien. Als ik nu het beslispunt interpreteer wat ik als gegeven ook in mei aan de Werkgroep 

is voorgesteld en dat blijf ik aan de Werkgroep voorstellen, laten we uitgaan van de gegevenheid dat de school op 

die op die locatie komt, dan kunnen we verder. En met elkaar rond tafel gaan, met alle omwonenden dan mag u 

het zo interpreteren voor de verdere ontwikkeling van het Geerhoekgebied, dan verder te stappen, maar wel de 

gegevenheid van de school op die locatie dat is een gegeven. Dus daarvan uitgaan dan roept u in feite op van ga, 

stop niet met dat proces. Zijn we ook niet van plan, ga door met al die belanghebbenden. Ook nogmaals 

herhaalde malen ook de oproep aan de heren van de Werkgroep Vitaal Wouw om daarin mee te doen. Maar het 

betekent wel vanavond is van belang dat er gewoon positief moet worden besloten over het IKC. Daar zit echt 

Wouw op te, daar maakt u niemand blij mee dat dat wordt uitgesteld. Maar dan ook helemaal niemand, want dat 

is inmiddels overduidelijk. En de toezegging is gewoon natuurlijk gaan wij met alle belanghebbenden die maar 

willen participatief verder voor de verdere ontwikkeling van dat gebied. Dan de heer Wezenbeek, één ding laat 

dat duidelijk zijn de verhouding met de twee heren van de Werkgroep Vitaal Wouw met mij die zijn uitstekend. 

We hebben nog aan de bar gestaan bij de fantastische installatie van onze burgemeester, daar was u volgens mij 

bij. Dus daar is geen onmin wij kunnen daar goed met elkaar in gesprek. Wat je wel ziet en enerzijds heb ik 

enorme waardering voor deze mensen als je ziet het enthousiasme de tijdsbesteding alles wat ze erin gestopt 

hebben en oprecht in die zin schrok ik in mei van de maquette, want ik had toen het beeld van daar is het een 

beetje misgegaan. Daar heb ik ook met hun over gesproken. In feite waren ze zo enthousiast, zo overtuigd van 

hun ideeën. En er wordt een ding en daar is het een beetje misgegaan, wat altijd belangrijk is draagvlak, dat je 

iedereen daarin meeneemt. En ze blijven overtuigd van hun zelfde ideeën. Bijvoorbeeld, mag ik een voorbeeld 

noemen ze hebben fantastische ideeën. Ze hebben het idee er moet een sporthal komen en de horeca van de 

sporthal die moet een worden met de horeca van het buurthuis, dat vinden ze heel efficiënt. Ze zijn geen van 

beiden intensief ooit in een sporthal geweest of in het buurthuis. En dan krijg je buurthuis van de Geerhoek die 

zegt dan ja dat is leuk dan is er een zaalvoetbaltoernooi en al die jongeren gaan een biertje drinken, terwijl dan de 

bejaarden zitten de rikken. Om even aan te geven wij moeten weer, ze zijn losgekomen van het creëren van 

draagvlak, dat is het ene positieve. En wij moeten dat weer met elkaar aan elkaar zien te koppelen. En dat is de 

opgave en daar zie je het even het verschil ontstaan en daar gaan we op door.  

De VOORZITTER: U heeft een interruptie wethouder, van mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Ja, dank je wel, voorzitter. De wethouder heeft het over de stelligheid en het vaste idee wat 

Vitaal Wouw aanhangt, terwijl ik Vitaal Wouw steeds hoor zeggen ja onze plannen zijn niet in beton gegoten, 

kunnen meebewegen in ideeën, we zijn best bereid om te kijken naar ook over de sporthal dat ligt helemaal niet 

vast daar kunnen ze over praten. Over de positionering van de school valt te praten, dus er zijn allerlei ideeën 

mogelijk. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer THEUNIS: Nee, ik had heel duidelijk aangegeven en dat hebben omwonenden aangegeven. Nogmaals alle 

belanghebbenden hebben aangegeven dat voor hun over de positionering van de school niet meer valt te praten. 

Dat kunt u overal in lezen, in de verslagen van de omwonenden, KPO, het bestuur van de Geerhoek die hebben 

allemaal aangegeven op twee personen na zijnde de leden van de Werkgroep die overigens ook helemaal niet 

wonen in dit gebied, dus in die zin ook geen belanghebbenden zijn. Laat dat duidelijk zijn. Als u nu zegt van vanuit 

de gemeenteraad geeft u mij de opdracht, voorzitter, van ga toch maar eens even praten met die 

belanghebbenden of ze wel over die positionering dan komt er niemand opdagen, want die zijn het botweg 
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gezegd een beetje zat. Want die hebben nu zoiets van ga nu gewoon aan de slag eens in Wouw, want dat willen 

wij graag. 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. En daarmee beluister ik dat er geen aanvullende vragen zijn vanuit de 

raad over dit onderwerp. Betekent dat we gaan stemmen over het voorstel en over een tweetal moties, motie 3 

en motie 4. De indieners hebben aangegeven dat de moties te handhaven. En er is een toezegging van wethouder 

Theunis en de toezegging luidt… Er zijn twee toezeggingen van wethouder Theunis…. Nee, nee… Er is een 

toezegging van wethouder Theunis vanaf morgen start een participatief proces om verdere invulling te geven aan 

het overige gedeelte van het Geerhoekgebied. Is dat juist? Is dat conform? Dat is conform. Uitstekend. Dan gaan 

wij nu stemmen over het voorstel. Is er behoefte aan een stemverklaring bij het voorstel? Wie mag ik het woord 

geven? Dan gaan wij stemmen. Wie is er tegen dit voorstel? Dat is niet het geval, ho ik zie nog wat twijfeling… 

Nee? Dan is het voorstel met algemene stem aangenomen.  

De VOORZITTER: Dan gaan we nu naar motie 3. Pardon?  

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, excuus, voorzitter, maar het is hier een beetje traditie om voor een voorstel te zijn 

in deze raad en daarom was ik wat in de war.  

De VOORZITTER: Dat heeft te maken met mijn historie, want ik had zo ingeschat dat de minste stemmen omhoog 

zouden gaan bij tegenstem. Dus ik laat altijd de minste stemming in stemming brengen dat is makkelijker tellen, 

dus. Ik wil met liefde voortaan 35 stemmen gaan tellen, maar dit leek me toch praktischer.  Dus inschatting dat 

varieert voor en tegen. Nee, dat kan op geen instemming van de VVD-fractie rekenen? Dat zie ik als onderwerp 

voor de werkwijze terugkomen na 1 januari, denk ik. Goed dan gaan wij door naar motie nummer 3, motie 

nummer 3 motie Ontwikkeling Geerhoekgebied. Is er behoefte bij eenieder aan een stemverklaring? De heer 

Emmen, ga uw gang. 

De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter, zoals door mevrouw Heessels al is aangegeven hebben wij deze motie 

medeondertekend. Daarbij wil ik graag aangeven dat wij het zien als een verlengde van de toezegging van de 

wethouder dat het vooral gaat om het participatief invullen van de rest van de Geerhoekgebied maar geen 

belemmering mag zijn voor het tot stand komen van de school. 

De VOORZITTER: Ik zie de wethouder driftig knikken. Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, zo kijk ik er ook inderdaad naar. Dank u wel.  

De VOORZITTER: Anderen nog? Mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Ja, ook ik wil aangeven dat het geen belemmering moet zijn. En ik verwacht ook niet dat het 

zal zijn, maar dan kan ik het wel als aandachtspunt meegeven dat ik vind dat het vanaf het begin af aan nu 

belangrijk is om daarmee te starten. Dus dat vind ik wel een aandachtspunt.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen stemverklaringen nog? Nee? Dan gaan wij stemmen voor de…. O meneer 

Wezenbeek neemt u mij niet kwalijk. U zit daar ook zo in het hoekje. 
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De heer WEZENBEEK: De wethouder zit mij een beetje uit te dagen. Zo van ik hoor jou niet meer nu. Nee, ik sta 

onder die motie en die blijf ik ook steunen, maar met die zelfde restrictie daarbij dat morgen alles door moet 

gaan zoals het door moet gaan ook voor iedereen die daar tevreden over moet zijn. Maar dat we toch straks met 

die mensen die die plannen in de laatste vijf jaar gemaakt hebben toch nog eens een keer om de tafel gaan zitten 

om te kijken wat er mogelijk is in dat gebied. Ik zie de wethouder knikken, dus dat is toch een tweede toezegging. 

De VOORZITTER: De gang van zaken vind ik wat opmerkelijk, want als je een motie indient is het geven van een 

stemverklaring eigenlijk totaal overbodig. Dit behoeft ook de nodige evaluatie voor het vervolg. Nemen we 

allemaal mee ook de opmerking van meneer Van den Beemt. Ik wil nu toch echt overgaan… Meneer Yap. 

De heer YAP: Misschien een punt van orde. Waarom past de indiener dan het dictum niet aan? 

De VOORZITTER: Terechte vraag. 

De heer YAP: Eén toevoeging volgens mij nodig, een komma ergens en dan zeggen waarbij de basisschool niet 

wordt belemmerd in de besluitvorming weet ik veel wat maar zoiets. 

De VOORZITTER: Terechte vraag aan de indieners, aan de SP. Toch? Even kort schorsen? Dus even een paar 

minuten schorsen zodat overleg kan plaatsvinden. Ik schors voor 5 minuten. Ja, 5 minuten. Ik wil u om 22.00 uur 

terugzien. 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor 5 minuten. 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 

De VOORZITTER: Goed, ik wil graag verder. Mag ik u verzoeken uw plaatsen in te nemen. De heer Breedveld die is 

nog even naar…  Dus ik neem lang de tijd om alvast even aan indiener te vragen, mevrouw Heessels, heeft u een 

gewijzigde motie om in te dienen.  

Mevrouw HEESSELS: Ja, voorzitter, dank u wel. De griffie is druk bezig om hem digitaal aan te passen. Wij hebben 

het dictum aangepast. Het dictum luidde “draagt het college op om met alle betrokken partijen om tafel te gaan 

om de duurzame herontwikkeling van het gehele Geerhoekgebied nader te bespreken en het resultaat hiervan 

voor 1 januari 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad”. Een daarbij doen wij de toevoeging “waarbij de 

ontwikkeling van het IKC De Stappen geen belemmering ondervindt”.  

De VOORZITTER: Helder. Wethouder heeft u nog behoefte om daarop te reageren? Volgens mij niet, volgens mij 

heeft u duidelijk gemaakt… O, toch wel, toch wel. Hij heeft toch nog de behoefte, dus ik geef hem even heel kort 

om daarop te reageren. Wethouder. 

De heer THEUNIS: Voorzitter, een ding als ik nu de motie bekijkt doet me deugd met toezegging zou ik kunnen 

zeggen ja vind ik de motie overbodig, dat heb ik gewoon gezegd. Dat heb ik bij voorbaat, dat ga ik gewoon doen. 

Ja en een resultaat voor 1 januari dat kan ik helemaal niet toezeggen, want ik moet participatief met 
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belanghebbenden aan de slag. Dus ja ik heb bijna zoiets van ik ga gewoon hiermee aan de slag en laten we het 

daar gewoon bij laten. Makkelijker kan het niet zijn.  

De VOORZITTER: Dat is helder. Dank u wel, wethouder. Dan wil ik u erop attent maken dat wij middenin een 

stemprocedure waren en dat ik als oud-griffier nota bene de procedures volledig aan mijn laars gelapt heb door 

midden in die stemprocedure in te gaan op het ordeverzoek van meneer Yap. Dat is dus niet helemaal juist. Maar 

goed gezien het feit dat er wat stemverklaringen kwamen met daarin een strekking van een gewijzigd dictum heb 

ik dat toegestaan. Dat doe ik ook een keer en daarna niet meer. Het is een avond van vele primeurs zullen we 

maar zeggen. Maar goed we waren dus in de stemverklaringen. Is er iemand die behoefte heeft om een 

stemverklaring toe te voegen met deze gewijzigde motie met het advies van de wethouder erbij die hij zojuist 

gedaan heeft. Meneer De Regt, ga uw gang. 

De heer DE REGT: Voorzitter, dank u wel. Gelet op het betoog van de wethouder met zijn toezeggingen, zullen wij 

deze motie niet gaan steunen en dat geldt ook voor de motie over de woningbouw. 

De VOORZITTER: Helder. Anderen nog behoefte aan een stemverklaring voordat ik overga tot stemming. Nee? 

Dan wil ik nu beginnen met motie nummer 3  wie is voor deze motie, Meneer Van den Beemt?  Met 12 stemmen 

voor en 18 stemmen tegen is deze motie verworpen.  

De VOORZITTER: Dan gaan we naar motie nummer 4. Behoefte aan een stemverklaring voor motie nummer 4 

voor het geval u dat niet apart gedaan heeft. Zo te zien niet. Dan zou ik u willen vragen wie is voor motie nummer 

4? Met 12 stemmen voor en 18 stemmen tegen is ook deze motie verworpen. 

b. Voorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Roosendaal 2019 
Dit agendapunt is behandeld als A-stuk onder agendapunt 5.d 
 
c. Voorstel 61 Tweede Bestuursrapportage 2019 Werkplein Hart van West-Brabant 
De VOORZITTER: Dan gaan we door naar het volgende agendapunt en tevens het laatste agendapunt van 
vanavond en dat is voorstel nummer 61 tweede Bestuursrapportage 2019 Werkplein Hart van West-Brabant. 
Twee fracties hebben hier het woord gevraagd. Ik heb voor de Partij van de Arbeid de heer Yap op mijn lijstje 
staan en ik heb voor Roosendaalse Lijst de heer Goossens staan. Is dat correct? Ja. Dan wil ik de heer Yap vragen 
om zijn bijdrage te leveren.  
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Ja het Werkplein Hart van West-Brabant heeft voor de PvdA altijd bijzondere 
aandacht sinds die gemeenschappelijke regeling is opgericht. We hebben kennis kunnen nemen van de tweede 
bestuursrapportage we hebben daar ook kennis kunnen nemen van de voorgestelde zienswijze op die 
rapportage. Lijkt ons zeer helder. In de fractie, in de fractie, ja in de fractie trouwens ook, in de Commissie hebben 
we het voorstel besproken vanuit de PvdA om te komen tot een overname van de pilot die men in Halderberge 
voor ogen heeft. En de wethouder was daar niet erg gecharmeerd van daar zijn we wel van bewust, wil niet 
zeggen dat de raad daar niet gecharmeerd van kan raken. En vandaar dat we toch kiezen om daarover een motie 
in te dienen. De motie heeft als titel “Huis aan huis aanpak Werkplein”. Voorzitter, korte toelichting we hebben 
kunnen zien dat er in de komende weken in Halderberge is gestart en ook de komende weken verder dus wordt 
uitgerold met die huis aan huis aanpak van klantmanagers in het dorp Stampersgat. Overzichtelijk omdat daar een 
relatief klein aantal dossiers, mensen zijn die in de bijstand zitten, bijstandsdossiers. En wij denken dat dat ook 
voor Roosendaal best kan werken. En vandaar ook dat we wat ons betreft niet afwachten op de uitkomst in 
Stampersgat van die pilot, maar dat we ook direct aan de slag gaan om een dergelijke pilot in Roosendaal in onze 
gemeente uit te rollen en dat dragen wij dan ook in het dictum aan het college op. Ja, u kunt misschien als kritiek 
hebben waarom Nispen. Nispen achten wij een vergelijkbaar, of is een dorp van vergelijkbare grootte ook heb ik 
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even gekeken op de wijkatlas ten aanzien van inwoners, percentage bijstand lijkt mij behapbaar. Daar had ook 
een andere kern kunnen staan, dan wel een wijk van dezelfde grootte. Dus ja wij vinden dat best een aardig idee 
in Halderberge, laten we daar ook hier in Roosendaal mee starten, voorzitter. 
  
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. De motie dient u nu in of? 
 
De heer YAP: Ja, hierbij is de motie ingediend. 
 
De VOORZITTER: Ja, akkoord. Die maakt dan deel uit van de beraadslaging en wordt motie nummer 5. Gaat u 
verder. Neem me niet kwalijk de heer Goossens heeft een interruptie. 
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. U zegt in het dictum, dictum nummer 1 om te komen tot nul inwoners 
in de bijstand Nispen. Als ik nu in de bijstand zou zitten in Nispen dan zou ik denken ik wordt eruit gekieperd. 
Vindt u dat wenselijk om dat zo te formuleren? 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Ik vind het wenselijk om het te formuleren zoals ik het opgenomen in het dictum. Ik vind het niet 

wenselijk de uitleg die u eraan geeft. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Ja, bent u het met mij eens dat het zo uitgelegd kan worden en zou het voorstel zijn om dat 

anders te formuleren? 

De heer YAP: Tuurlijk als u tekstueel een betere uitleg heeft waardoor uw idee wordt weggenomen dan dat 

Roosendaal mensen uit de bijstand zou willen schoppen of kicken dan staan wij daar uiteraard voor open. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan heeft u ook nog een interruptie van de heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank u wel voor deze interruptie. De heer Yap die roept op tot een pilot, als 

vergelijkbare pilot als de gemeente Halderberge doet voor Stampersgat. Met een pilot ga je onderzoeken of iets 

werkt. Dus in Halderberge willen ze kijken of deze aanpak werkt. De heer Yap wil dat kopiëren voor de gemeente 

Roosendaal. Ziet de heer Yap dat niet dat dat dubbelop is? Dus als ze het daar al doen. Waarom zouden zij dan 

kijken of het hier ook werkt? Kunnen we dan niet beter wachten tot we de uitslagen van Halderberge hebben of 

we dan eventueel het beleid overnemen. 

De VOORZITTER: De heer YAP. 

De heer YAP: Goed punt, voorzitter. De portefeuillehouder kwam daar in de Commissievergadering ook mee. 

Maar je kunt het ook uitleggen, zo zien wij het en-en doe het tegelijkertijd in Stampersgat als in Roosendaal. 

Roosendaal is overigens de grootste gemeente binnen dat Werkplein, dus ja wat ons betreft kan het dus prima 

naast elkaar met als uitgangspunt zelfde voorwaarden om die pilot te doen, zodat we dat hier ook gelijk goed 

kunnen meten en zien of het werkt. 
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De VOORZITTER: Bent u tevreden met het antwoord meneer Verbeek of wilt u iets toevoegen? 

De heer VERBEEK: Ik wil graag een aanvullende vraag stellen, voorzitter. Als we kijken wat de aanpak inhoud dus 

dan zien wij toch intensieve aanpak, persoonlijke begeleiding dat gaat natuurlijk geld kosten. Ziet de heer Yap niet 

dat dat althans is hij van mening dat dat een verspilling van onze middelen is door dat onderzoek dubbel uit te 

voeren? 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Nee, voorzitter, anders hadden wij deze motie niet ingediend. En nogmaals wij denken dat het best 

kan werken. De wethouder gaf aan ook of die verwees ook naar het Koploperproject Cliëntondersteuning wat ik 

ook in de motie heb opgenomen. En we denken dat het eigenlijk nog een kleine verbinding met dat 

Koploperproject is, want het Koploperproject is gekoppeld ook aan werk en inkomen in samenspraak met 

Werkplein daar verbindt, daar richt met ook echt op die cliëntondersteuning dus. Nou daar kun je wat mij betreft 

die huis aan huis aanpak van die klantmanager aan verbinden. 

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Goossens van de Roosendaalse 

Lijst.  

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie hebben we het erover gehad dat we dus meer gaan 

investeren in de mensen vanuit het Programma Inkomen, loonkostensubsidies en jobcoaching. Mensen gaan er in 

financiële zin en ook maatschappelijk opzicht op vooruit ze krijgen inkomen, een dagritme, een zelfbeeld maar 

ook een netwerk, sociaal netwerk. Allemaal maatschappelijke factoren waar mensen sterker mee in de 

samenleving staan. Maar het heeft ook een financieel aspect ook voor onze gemeente. Misschien moeten wij 

straks, nu moeten wij investeren, redelijk veel geld. Misschien gaan we er in de toekomst wel meer in investeren. 

Maar ook er wordt ook gezegd van over vijf, zes jaar heeft iemand misschien minder nodig aan 

armoedebestrijding of is dan uit de bijstand. Dus kan het ons financieel voordeel opleveren. Het effect kan zijn op 

de zorgkosten, minder zorgkosten, armoede, straathoekwerk, veiligheid, afval, wie weet welk domein nog meer 

van onze gemeente. We hebben gevraagd om een onderzoek daarin te doen. En in de Commissie was daar nog 

een beetje spraakverwarring over van goh alweer een onderzoek. Veel geld, misschien een extern bureau. Dat 

was niet onze bedoeling. We hebben het kort op papier gezet in de vorm van een motie die ik nu kort toelicht, 

maar ik ga niet de motie indienen. Ik wil gewoon een paar punten eruit pakken, want wij zien het onderzoek meer 

uitgevoerd worden door bijvoorbeeld de Universiteit van Tilburg, Ton Wilthagen en zijn studententeams experts 

op dit gebied. Misschien studenten, het hoeft ook niet binnen een paar maanden af te zijn, het kan wel eens een 

jaar duren, misschien een afstudeeropdracht, het kan misschien wel eens twee, drie jaar duren of vier jaar duren 

als er een PHD student is die zegt van goh ik wil dat opzetten en een aantal jaren monitoren. Verschillende 

mogelijkheden. Wij spreken ook van ons Werkplein, ons hier gemeente Roosendaal. Ons hier die zes gemeentes 

in West-Brabant, het is ons Werkplein. Wij zetten daarin onderzoeken uit. Wij gaan niet als Roosendaal zeggen 

van wij willen dit onderzoek hebben hier. Wij willen eigenlijk de wethouder vragen van gaat u eens naar dat AB of 

DB toe, stel dat eens voor, overleg eens met die collega-gemeentes of ze die niet gezamenlijk als Werkplein willen 

aandragen bij de universiteit. Dus om kort te gaan wij vragen de wethouder om dit bestuur gezamenlijk het 

uitzetten van de onderzoeksopdracht voor de investeringen van in mensen nu af te zetten ten opzichte van de 

financiële besparing in 5 tot 10 jaar en dat aan ons terug te koppelen. Dat verzoek ik hoor graag wat de 

wethouder erop te zeggen heeft. De motie dienen we nu niet in, ik denk dat dat nu een stuk duidelijker is dan het 

in de Commissie toen benoemd is. Kort ga ik nog eventjes in op de motie vanuit de PvdA zo net ingediend. Ik zeg 

al wij spreken van ons Werkplein. Die pilot in Stampersgat dat is onze pilot, wij leren van Stampersgat. 
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Stampersgat is niet van ons, maar het is onze pilot daar. Net zoals het Koploperproject wat nu in Roosendaal 

loopt daar leert Halderberge ook van. Dus wij zullen die motie niet steunen in ieder geval. Dank u wel, voorzitter. 

De VOOZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. U heeft op de valreep nog een interruptie van de heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, ik wilde nog eventjes terugkomen op de motie aangekondigd door de heer 

Goossens we weten nog niet of die ingediend gaat worden. Er wordt dus opgeroepen tot een onderzoek. Maar 

wat wil de Roosendaalse Lijst dan doen met de resultaten van het onderzoek? Is het onderzoek met als doel om 

het onderzoek te doen? 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Ja, dat is een goede terechte vraag, terechte vraag, goed. Wij doen nu een investering, een 

groot bedrag per jaar. We zagen in de Begroting ook dat er eigenlijk nog meer geïnvesteerd moest worden dat dat 

het plan was. Dus het kan, tenminste het ligt in de hoge lijn der verwachtingen dat de komende jaren die post 

steeds groter gaat worden. Bij de themabijeenkomst in Etten Leur waar een aantal collega raadsleden ook waren 

mensen die daar vragen bij stelden bij dat bedrag. Dus het is uitermate belangrijk om te kijken van wat zouden 

nou de effecten zijn van dat geld te investeren nu in de mensen. We weten allemaal de maatschappelijke effecten 

die eruit komen. Maar wat heeft het ook financieel, het is heel koud om er zo naar te kijken, want wat heeft dat 

nou financieel mogelijk voor ons in de toekomst in petto. Want als straks die toekomst er is kan er niemand meer 

zeggen van goh we hebben zoveel miljoen uitgespaard doordat we vijf jaar geleden dat gedaan hebben, want dan 

is de situatie zo. We denken ook niet dat zo’n onderzoek kan zeggen van zoveel gaat dat zijn, maar ze kunnen 

misschien wel een bandbreedte aangeven het verwachte effect is dit of dat of dat. Nu is de financiën niet het 

enigste waar je dat op afmeet, het hebben van een netwerk, van dagritme, van inkomsten, van zelfbeeld allemaal 

dingen die wij voor onze inwoners weten, maar het is niet een onderzoek om een onderzoek. Ik denk dat dit cru… 

Ik denk net dat dit een heel ander onderzoek kan zijn dan of wij gebruikelijk doen. Want dan willen wij misschien 

wel maandelijkse rapportages of  tweemaandelijks of wilt u even het eerste kwartaal dat onderzoek opleveren. 

Misschien pas volgend jaar december, misschien pas over drie jaar. Maar laten wij nu eens, het is best wel bold 

zoals ze het in Engels zeggen, gedurfd, om als gemeente of Werkplein zo’n grote onderzoeksopdracht weg te 

zetten bij een universiteit, laten wij dat eens proberen die handschoen eens op te pakken.  

De VOORZITTER: Ik zie de heer Verbeek knikkend weglopen. Mevrouw Eijck u heeft ook een interruptie voor de 

heer Goossens. 

Mevrouw EIJCK: Dank u wel, voorzitter. Ja. U geeft aan dat financiële besparingen ook effect zullen hebben op het 

aantal uitkeringen logisch. Minder zorgkosten kan, laten we dat open. Maar ook op domeinen zoals armoede, 

straathoekwerk, veiligheid, afval en andere diensten. Kunt u dat misschien toelichten want dat gaat mij een heel 

klein beetje ver, meteen komt de stikstof er ook nog bij en dan is het hele huis te klein. En de volgende vraag is in 

feite in uw dictum geeft u aan dat het een en ander moet worden afgezet tegen de financiële besparing in 5 tot 

10 jaar. Waarom alleen maar de financiële effecten en niet de andere effecten zoals zorgkosten, uitkeringen, 

straathoekwerk, veiligheid.  

De VOORZITTER: Voordat u antwoord geeft meneer Goossens, voor de kijkers thuis is het wat verwarrend als een 

motie niet is ingediend en er wel allerlei vragen over gesteld worden. Want wij ontsluiten die motie niet op ons 
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raadsinformatiesysteem zolang die niet is ingediend, dus misschien moeten we die ook maar eens meenemen 

voor de evaluatie denk ik. Maar goed, voor u het antwoord graag. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Om op het laatste in te gaan. Wij hadden eigenlijk het idee een raad 

hoeft niet alleen te zijn het aftikken van moties. En laten we in zo’n raad ook eens een keer het debat voeren en 

de discussie voeren. Dus op die manier, ik heb in mijn termijn wel de van mening zijnde dat over zorgkosten, 

armoedebestrijding, straathoekwerk verwoord, dus ik ga er graag op in. In het Sociale Domein de vorige vier jaar 

had ik het Sociaal Domein samen met mijn collega. Toen hebben we ook geleerd in allerlei bijeenkomsten het is 

niet één factor waar je mee te maken hebt. Armoede hoe kom je eruit? Werk hebben, zorgen dat je een baan 

hebt, want dan krijg je dat sociale netwerk, dan krijg je dat dagritme, zo kom je er langzaam maar zeker uit. Dus 

het heeft effect op armoede. Bij jongere niet uitkeringsgerechtigden we hebben bijeenkomsten bezocht vanuit 

het Bureau Leerplicht. Een jongere is tot en met zijn 21e bij DUO in beeld. Als die niet op een school zit, niet in een 

ziekenhuis ligt of geen baan heeft, dan zit die thuis op de bank. Wat gaat Bureau Leerplicht doen? Die gaat er 

naartoe, aankloppen aan huis, pakt hem vast en hij gaat of naar school, of naar het ziekenhuis toe bij wijze van 

spreken of naar een de zorg toe of naar een baan toe. Eén van de drie. Maar dat is de oplossing om eruit te 

komen. Dus het heeft ook effect op straathoekwerkers, dat ze niet op straat rondhangen bij wijze van spreken. 

Het heeft op heel veel sociale, maar wij zeggen niet dat dit allemaal wij koppelen dit niet aan de mensen die geen 

werk hebben, dat totaal niet. Maar wij willen wel zeggen van het gaat veel breder dan alleen maar dat inkomen 

hebben. Het gaat voor ons als gemeente ook veel breder dan alleen die uitgave die wij hebben aan 

loonkostensubsidie, want wij hebben ook uitgaven aan die straathoekmedewerkers. Pas geleden was het nog bij 

ons in de raad. Wij hebben ook afvaldumpingen misschien. Ik weet het niet of het zo is, maar laten we dat, dat is 

net hetgeen wat onderzocht moet worden. Hoe gaat het als mensen een betere positie krijgen in het leven wat 

kan ons dat naast de maatschappelijke effecten die we toejuichen en die zo’n professor natuurlijk ook in beeld zal 

brengen, want daar kan hij dan ook misschien kosten aan koppelen. Dat is het idee.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Dan is hiermee een einde aan de eerste termijn. En wil ik het 

woord geven aan de wethouder. Wethouder Van Ginderen.  

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, een tweetal, nee, één motie en één suggestie noem ik het maar even. Het is 

altijd fijn dat naar aanleiding van het Commissiewerk de raad meedenkt. Ik ga even in op de pilots die ik in de 

Commissie ook heb toegelicht, een drietal ik gaf toen al aan in de gemeente Rucphen, de gemeente Halderberge 

en meer specifiek Stampersgat en bij ons in Roosendaal. Er wordt nu ingezoomd door de voorliggende motie op 

de pilot in Stampersgat en we hebben speciaal gekozen vanuit Werkplein de uitvoering om voor drie pilots te 

gaan in drie verschillende gemeenten. U weet we zijn met z’n zessen in dat Werkplein, drie verschillende pilots in 

drie verschillende gemeenten juist ook qua schaalgrootte totaal anders, maar ook de inhoud van de pilot totaal 

anders. Bij ons als het om Roosendaal gaat dan hebben we vooral de focus tussen Werkplein en het Sociale 

Domein, u weet project Clientondersteuning. Dat is ook een pilot die een lange looptijd heeft, een looptijd van 

twee jaar met natuurlijk tussentijdse evaluatie. In Halderberge, Stampersgat kleinschaliger, stuk kleinschaliger 

met een evaluatie van het einde van het eerste kwartaal. En in Rucphen weer een hele andere doelgroep met een 

evaluatie ongeveer half volgend jaar. En als we dan kijken naar die pilots bijvoorbeeld in Stampersgat dat gaat 

vooral de meedenk-coach de combinatie met de klantmanager van het Werkplein en het lerend effect voor zowel 

de gemeente als voor het Werkplein. En ik zou het jammer vinden als we nu zouden zeggen ja daar koppelen we 

dan nog maar nog eens een pilot aan vast. Dat heb ik in de Commissie al gezegd, niet dat ik niet gecharmeerd ben 

van de pilot in Stampersgat. Ik heb daar best wel samen met mijn collega uit Halderberge hoge verwachtingen 

van. Maar ik denk dat het gewoon goed is dat we deze drie pilots doen, verschillende gemeenten en dat we dan 

niet inderdaad zoals terecht door de VLP al wordt geroepen, niet nog eens een pilot doen en dat dubbelop 

uitvoeren. Dus ik ben daar geen voorstander van en ik weet ook dat ons Werkplein daar op dit moment ook geen 
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voorstander is. Laten we rustig die pilot afwachten. Ik kan wel toezeggen aan de PvdA dat zodra ik de 

terugkoppeling heb van de pilot in Halderberge, dat ik die met u zal delen. Maar vooralsnog laten we ingaan op 

deze drie pilots. Dan de suggestie van de Roosendaalse Lijst ja meneer Goossens gaf het al heel even aan. Die zei 

van ja we moesten er heel even over nadenken. Moest ik ook, ik gaf toen ook al aan van ik heb nog niet helemaal 

beeld en geluid met wat u bedoelt. Maar ik heb als ik u goed begrijp dan zegt u wel van ja ik wil eigenlijk meten, 

eigenlijk onderzoeken wat nu de financiële en maatschappelijke effecten zijn van die loonkostensubsidie en die 

jobcoaching. Want ik zie nu dat oplopende effect in mijn rapportage ja, het is goed dat dat gebeurt. Ik heb u ook 

uitgelegd in de Commissie ja doen we het niet dan is het heel eenvoudig dan betalen we die mensen op een 

andere manier en doen ze niet mee in het arbeidsproces. Dat zouden we eigenlijk niet met z’n allen moeten 

willen maar het kost wel geld. Dus het is denk ik best goed om daar eens heel even goed naar te kijken. Ik weet 

alleen niet, daar ben ik heel eerlijk in in welke vorm. De VLP gaf al heel even aan in uw impressie van ja wat wordt 

dan de onderzoeksopdracht, wat wordt de scope. Ja, dat kan ik helaas ook op dit moment nog niet plaatsen. Maar 

ik vind het wel interessant genoeg uw oproep, uw suggestie om die inderdaad mee te nemen naar het Werkplein. 

U weet ik heb in de Commissie ook gezegd het Werkplein is echt voor de uitvoering. We moeten dat wel gaan 

scheiden van elkaar, echt voor de uitvoering. Maar ik vind het wel interessant genoeg om er bij stil te staan en te 

kijken of dat inderdaad nuttig zou kunnen zijn. En zeker gezien het feit dat u zegt er zit geen druk op dat het over 

drie maanden klaar moet zijn, maar dat mag best wel langduriger onderzoek zijn vind ik dat wel goed want dat 

kan ons namelijk in de loop der jaren best wel het een en ander opleveren. Ik wil met u afspreken dat ik het 

meeneem, dat ik in zal brengen en dat ik aan u raad gewoon terugkoppel hoe we daarop reageren en welke vorm 

dat dat gaat krijgen. Ja? Dank u wel.  

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Van Ginderen. Dan zijn wij aangekomen bij de tweede termijn. Wie heeft 

er behoefte aan een tweede termijn. De heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, voordat iedereen aan zijn tweede termijn begint een punt van orde. De motie “Huis aan 

huis aanpak Werkplein” ja houden we maar even aan ook gelet op de toezegging en we dienen ook geen 

overbodige moties in dus, dank u wel.  

De VOORZITTER: Motie 5 wordt aangehouden en motie 6 is nog niet ingediend, dus we hebben geen motie op dit 

moment. De heer Verbeek. Tweede termijn, ga uw gang. 

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank u wel. We staan nu dus voor het Werkplein Hart van West-Brabant. De 

motie PvdA ik wilde daarop reageren maar hij is ingetrokken dus… Valt niet meer op te reageren. Maar wij vinden 

het wel verstandig van de heer Yap dat hij het aangehouden heeft voor nu. Dan wilde ik in mijn voorbehoud nog 

reageren motie Roosendaalse Lijst staat op mijn notities, maar ja die is er ook niet die motie.  

De VOORZITTER: Maar ja een mens heeft toch 3 minuten, dus ja dan ga je toch even staan. 

De heer VERBEEK: Dus wij vinden het goed dat de wethouder het meeneemt naar het Werkplein. Maar wij willen  

dus wel vragen formuleer duidelijk die onderzoeksopdracht, zodat we ook iets met de resultaten kunnen in plaats 

van mensen, studenten bezig te laten zijn met het onderzoek, gewoon om onderzoek te kunnen doen. Maar dan 

wil ik toch nog even terugkomen op het moedervoorstel. Want dat is natuurlijk wel waarvoor we hier nu staan. En 

we zijn blij dat er meer mensen aan de slag zijn gegaan door middel van de loonkostensubsidie en we kunnen ook 

instemmen met het voorstel. We hebben de wethouder in de Commissie dan ook een aantal adviezen 

meegegeven en we gaan ervan uit dat hij dit terugkoppelt naar het Dagelijks Bestuur waar hij in zit en ook het 
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Algemeen Bestuur waar hij in zit. Maar we willen toch eindigen met een paar punten van kritiek.  En dat gaat echt 

puur over de Begrotingswijziging en wij snappen dat niet alles te voorspellen is, maar het voelt toch niet goed dat 

we nu eventjes een miljoentje moeten bijleggen. En ik denk dat de heer Theunis het ook niet leuk gaat vinden als 

er straks drie of vier gemeenschappelijke regelingen komen die nog een miljoentje nodig hebben. De kosten van 

deze gemeenschappelijke regeling in zijn geheel, die worden steeds hoger terwijl wij steeds minder invloed 

krijgen. En we zijn blij dat er nu een Werkgroep Kwartiermakers is die hiermee aan de slag gaat. De eerste 

gesprekken staan al gepland heb ik vernomen van de leden van de Commissie en we zullen dit graag opvolgen. 

Dus tot zover, voorzitter, kunnen wij nu instemmen met het voorstel op de zienswijze zijn we mee akkoord en 

daar wil ik het hier zo bij laten. 

De VOORZITTER: Dank u, de heer Verbeek. Andere tweede termijn, de heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort eventjes. Ik denk dat er hele goede suggesties van de, 

suggestie op de suggestie om dat zo mee te nemen. Wij hebben een beeld willen schetsen waar wij behoefte aan 

hebben en het is vooral aan de vakmensen en aan de uitvoerders om er verder invulling aan te geven. En vooral 

met die zes gemeentes en ja ik denk dat we ook blij zijn met een avond als deze waar we toch een stukje 

bestuurlijke vernieuwing doen met allerlei moties die ingetrokken worden en termijnen die genomen worden. 

Dank u wel.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Eijck. 

Mevrouw EIJCK: Dank u wel, voorzitter. Er was vandaag heel goed nieuws te melden in elk geval via de NOS en dat 

nieuws was dat er minder mensen in de bijstand belanden na hun WW-periode. En als reden hiervoor wordt 

genoemd het stijgend aantal vacatures, hartstikke mooi zou je zeggen. Waarom merken wij hiervan niets bij ons 

Werkplein? Hier is een stijging van 1% van het aantal bijstandsgerechtigden. We zien het en we hebben het laten 

gebeuren. Tegenvallertje van 950.000 euro. Wanneer kunnen we deze negatieve berichtgeving nou eindelijk eens 

een keer een halt toeroepen? We hebben al eerder aangegeven heel blij te zijn met de zienswijze van de 

wethouder, maar tegelijkertijd hebben we ook aangedrongen op meer pro-activiteit bij het Werkplein. Dit is in 

eerste instantie de reden dat wij de motie, de oorspronkelijke motie van de PvdA best wel sympathiek vonden. 

Help de mensen, bezoek ze en help ze in een vroeg stadium bij het vinden van werk. Zacht waar mogelijk en hard 

waar noodzakelijk. Goed, twee pilots met hetzelfde onderwerp is inderdaad een beetje veel van het goede. Voor 

wat betreft de loonkostensubsidies kunnen we kort zijn, die regeling die verdrinkt in zijn eigen succes. En dit 

succes draagt een kostenplaats met zich mee. Dat zullen we moeten slikken en het is niet aan ons, was het maar 

aan ons om hier verandering in aan te kunnen brengen. De fractie van de VVD is eerlijk gezegd blij met het 

raadsvoorstel en kan hier ook verder volledig met de zienswijze instemmen. Dank u wel.  

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Eijck. Anderen voor de tweede termijn? Ik heb weinig vragen gehoord. 

Wethouder Van Ginderen heeft u een korte reactie? Ja. Korte reactie van wethouder Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Heel kort, voorzitter, ik heb een reactie op de bijdrage van de VVD. U heeft het over de 

daling landelijk. Ik gaf al aan in de Commissie dat de helft van de sociale diensten in Nederland, zo’n 48%, heeft te 

maken met een daling. Zo’n 52% met een stijging. En ik gaf u toen ook al aan dat die bandbreedte van die stijging 

en daling zo’n beetje zit tussen de 1% en 1,5%, dus eigenlijk als we dat een beetje nivelleren zitten we met z’n 

allen gewoon rond dat nulpunt. En nu lezen we misschien in de krant van ja er is sprake van een landelijke daling 

en dat kan misschien over twee maanden weer net even een procentje stijging zijn. We zitten nu eenmaal in een 
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trend. En dat vind ik het meest belangrijk om te benadrukken, dat heb ik in de Commissie ook gedaan. Kijk naar 

de trend, je ziet dat de trend, je ziet en je ziet de bandbreedte, daar moeten we rekening mee houden en daar 

moeten we ook juist op anticiperen. En dat proberen juist ook zo goed mogelijk te doen onder andere door 

inzetten op die pilots. Dan heel even een stukje techniek toch, er werd even gezegd de zienswijze van de 

wethouder. Het is niet mijn zienswijze voor de goede orde, het is uw zienswijze, de zienswijze van de raad. Ja, dat 

vind ik wel goed om dat nog even aan het einde van deze avond te melden. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dat is zeer correct, wethouder. Dank u wel. Dat betekent dat we aan het einde gekomen zijn van 

de beraadslaging op dit punt met een tweetal toezeggingen van de wethouder. Hij heeft toegezegd terug te 

koppelen zodra er vanuit de gemeente Halderberge een uitkomst is van de pilot. Dat is juist wethouder? 

De heer VAN GINDEREN: Van het Werkplein. 

De VOORZITTER: Exact, vanuit het Werkplein. En dan met betrekking tot het voorgestelde onderzoek door de 

Roosendaalse Lijst even kijken heeft de wethouder toegezegd om te… Nee, je hebt toegezegd of het nuttig is toch 

René? Kijken of het nuttig is, om te onderzoeken of het nuttig is. Ja, dat is wat ik gezegd heb. Dus dit kunnen wij 

zo noteren. Daarmee zijn er geen moties ingediend vanavond en gaan wij nu over tot stemming over het voorstel. 

En daarbij wil ik aan u vragen of er behoefte is aan een stemverklaring bij het voorstel? Nee, is er behoefte aan 

stemming voor het voorstel? Nee? Dan is dat met algemene stem gearresteerd, aangenomen.  

 7. C-CATEGORIE 
In deze categorie zijn geen te bespreken onderwerpen. 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering. Een avond van vele primeurs, 

in ieder geval de primeur van mijn eerste voorzitterschap als voorzitter van de gemeenteraad. 

<<Vanuit de raadszaal klinkt een applaus voor de voorzitter…>> 

De VOORZITTER: Ik hoop dat u het een beetje met mij uitgehouden heeft. Ik dank de medewerkers van de griffie 

en het journaal hier voor de aanwezigheid en iedereen een fijne avond. Wel thuis. 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.40 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


