NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL
VERGADERING DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020
Hotel Goderie Stationsplein 5a Roosendaal aanvang 19.30 uur

ONDERWERPEN TER BEHANDELING:

1.

Opening

a.
b.
c.
d.

Toelating tussentijds benoemd raadslid de heer Beens
Tussentijdse benoeming plaatsvervangend voorzitter raad
Tussentijdse benoeming lid Agendacommissie
Toelating tussentijds benoemd raadslid de heer De Graeff

2.

Vaststellen Raadsagenda

3.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van
09 juli 2020

4.

Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst

5.

A-CATEGORIE

a.
b.
c.
d.

Raadsvoorstel Krediet Regeling Reductie Energieverbruik
Raadsvoorstel Invoering stimuleringsregeling aankoop woon-werklocaties
RvS Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Roosendaalsestraat 18 Wouw
Raadsvoorstel benoeming lid Raad van Toezicht SOVOR

6.

B-CATEGORIE

a.
b.

Raadsvoorstel Huisvesting Programma Onderwijs 2020
Raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Vroenhout

7.

C-CATEGORIE

a.
b.

026-2020 Vraag en antwoord D66, PvdA, GroenLinks, ja-ja sticker|
Raadsmededeling 17-2020 Actieagenda arbeidsmarkt
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8.

Sluiting

Aanwezig:
Voorzitter: dhr. J.H. van Midden (burgemeester).
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons.

Wethouders: Mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen en dhr. C.A. Lok.
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), A.T. EijckStein (VVD), N. El Azzouzi (GroenLinks), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP),
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), A.C.A.M. Beens (SP), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven
(Roosendaalse Lijst), W.CH. Brouwers (VLP) (t.m. agendapunt 6.a) H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse
Lijst), A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers
(Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), R.C.A.W. van Nassau (CDA), K.A. Raggers (VLP), P.L.F. Raijmaekers
(Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek
(VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek (Fractie Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP).

Afwezig:
Wethouders: Mevr. I.M. Raaijmakers en dhr. A.A.B. Theunis.
Mevrouw D.C.M. Roeken (CDA).
De heren A.S. Hamans (CDA) en de heer Villéé (GroenLinks).

1. Opening
De VOORZITTER: Dames en heren het is 19.30 en ik zou de vergadering willen aan gaan vangen. Ik mis nog een
aantal leden die in de Commissie onderzoek Geloofsbrieven op dit moment actief zijn. Moet ik daarvoor wachten
of zal ik gewoon…

Mevrouw Van STRAATEN: Nee.

De VOORZITTER: Nee? Dan wil ik u welkom heten bij deze raadsvergadering van 24 september 2020 van de
gemeente Roosendaal. Wij zijn vanavond op een bijzondere locatie of in een bijzondere locatie en dat is Hotel
Goderie. Als u het nog niet gehoord heeft, is het hotel recent van eigenaar gewisseld en zijn de heer De Weerd,
Rob de Weerd en Jody Mekes de nieuwe beoogde eigenaars van dit pand. En namens hen mag ik ook mededelen
dat de sfeer van deze vergaderzaal niet hetgeen is wat zij gastronomisch uit willen stralen. Ze vinden het zeer
prettig dat wij hier vanavond onze vergadering hosten. Het is overigens voor ons als gemeenteraad ook een
kostentechnisch interessant plaatje. Maar daarbij willen ze opmerken dat in het vervolg zij, tenminste niet in het
vervolg maar na wat renovatie, de zaal er echt anders uit zal komen te zien. Dat u niet denkt dat dit hun
gewoonlijke sfeer is die zij aanbieden, want het hotel is nog maar net van hand verwisseld. Dan ziet u tevens op
uw tafel een gebakje met het nummer 50, dat krijgt u aangeboden van mevrouw De Beer van de Roosendaalse
Lijst. Yvonne heeft de eeuwige jeugd, maar ze is niet 50 jaar geworden. Ze was 50 getrouwd. Ja. Goed. Dan wil
degenen die ons bijwonen via de internetuitzending, als ook vertegenwoordigers van de media die er niet zijn, wil
ik welkom heten. En dan kom ik met een aantal berichten van verhindering. Ik begin met de heer Villéé van
GroenLinks, dan de heer Hamans van het CDA en mevrouw Roeken van het CDA. Tevens wil ik melden dat
wethouder Van Ginderen ongeveer zo rond 20.15 uur in ons midden zal zijn. En ik verwacht dat zijn agendapunt
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dan ook zal aandienen. En dat heeft te maken met het feit dat hij mij nu vervangt bij de uitreiking van de
diploma’s van de Associate Degree in de St. Jan. Dus we zullen rekening houden met zijn aanwezigheid. Goed,
verder meld ik u dat vanuit de zijde van het college, ook in het oog houdend dat we zo min mogelijk mensen in
een ruimte dienen te hebben dat wethouder Raaijmakers en Theunis vanavond niet aanwezig zijn. En dat als een
wethouder zijn termijn gedaan heeft, in dit geval gaat het over wethouder Lok bij de beantwoording van een
vraag, wethouder Lok dan ook zal vertrekken. Goed, dat was voor wat betreft de categorie opening en
mededelingen.

a. Toelating tussentijds benoemd raadslid de heer Beens
De VOORZITTER: Dan kom ik aan bij de categorie tussentijdse benoeming raadsleden. O, wacht eens even, ik heb
een inspreker. Twee insprekers? Sebastiaan? Ja, je gaat inspreken? We hebben een inspreker voor vanavond,
neem me niet kwalijk.
b. Inspraak raadsmededeling 44-2020 Eindrapport Studentenonderzoek.
De heer WAEGEMAEKERS: Er zit een knopje aan? Het is allemaal nieuw, sorry. Dank u wel, voorzitter. Geachte
raadsleden, in 2019 zijn de Jongerenraad Roosendaal en de gemeente Roosendaal samen opgetrokken om eens
te onderzoeken hoe het nu staat met de studenten in Roosendaal. In september 2018 breidde Roosendaal haar
onderwijsvormen uit met een Sociaal Degree Academy op het Mill Hillplein. Een lang gekoesterde wens van de
Jongerenraad, want zo hadden we naast mbo-studenten ineens ook hbo-studenten. Een belangrijke impuls voor
de gemeente en Roosendaal. Jongeren uit de stad en dorpen kregen zo een extra keuze als ze gingen kijken naar
een vervolgopleiding. En de stad ontpopt zich als een magneet voor studenten vanuit de wijde driehoek
Vlissingen, Rotterdam, Eindhoven. Toch maar goed dat Roosendaal zo centraal gelegen ligt. De resultaten,
conclusies en aanbevelingen spreken voor zich. Eind november hebben wij als Jongerenraad samen met een
aantal ambtenaren een goed en uitgebreid gesprek gehad over deze informatie samen met het college en de
directie. In mei van dit jaar hebben we dit gezamenlijk aan u als raad gepresenteerd tijdens de speciale
themabijeenkomst. We hebben onze bevindingen over de resultaten al uitvoerig met u gedeeld. In de
raadsmededeling die op 25 augustus naar u gestuurd is, wordt het eindrapport gemaakt. Het college spreekt uit
dat ze de samenwerking tussen tal van partijen willen intensiveren en motiveren dat die partijen tot actie
overgaan. En die actie die is hierin ook nodig om de gescoorde 5,4 als studentenstad te verheven naar
bijvoorbeeld en 7 of een 8. Het is belangrijk om positieve energie erin te houden, te denken in oplossingen en ons
te focussen op ons onderscheidend vermogen wat wij als stad kunnen dragen. Zoals we zien in de resultaten is
het onderwijs niet een op zichzelf staand onderwerp. Het houdt verband met alle aspecten wonen, werken, vrije
tijd, sport, cultuur, etcetera. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is echter wel een vraag die open blijft
staan. Wat is nu precies een studentenstad? En hoe positioneert Roosendaal zich daarin. Creëren we als
gemeente onze eigen definitie? Of gaan we een kopie vormen van andere studentensteden? Of pakken we alleen
maar elementen daarvan? Dat zijn vragen die we gezamenlijk moeten beantwoorden. “We” in deze zin is alle
genoemde partijen in het eindrapport. Maar ook zeker u als raad. Want eenmaal gekozen voor een definitie of
richting, heeft dat ook impact op beleid op andere terreinen. Als Jongerenraad hebben we al eens gezegd denk
eens na over de langere termijn en focus niet alleen op de korte termijn. Je kunt een fietsnietje plaatsen om de
directe vraag naar stalling op te lossen. Maar je kunt er ook vier plaatsen en ruimte overlaten voor uitbreiding
indien nodig. Hetzelfde geldt natuurlijk voor wonen. Je kunt wel de woningstichting of particulieren 10 studio’s of
studentenkamers laten ontwikkelen om de directe vraag op te lossen. Maar toekomstbestendig gezien is het
natuurlijk veel slimmer om 200 studio’s en kamers klaar hebben staan. Zo onderscheid je jezelf van een Breda of
een Den Haag met een gigantisch kamertekort en komen de hogescholen vanzelf deze kant op, omdat ze zien dat
wij erop voorbereid zijn. Onderscheidend vermogen. Over dit soort onderwerpen en aanvullend een fatsoenlijke
introductieweek het verkrijgen van een happy hour en het uitbreiden van stageplekken gaan wij nog graag eens
met de raad in gesprek. En staar je daarbij ook weer niet blind op alleen studenten. Zoiets spreekt meerdere
mensen aan. Het vraagstuk bushalte bij de het Mill Hillplein is niet alleen profijtelijk voor studenten, maar juist
ook voor heel veel Roosendalers. Omdat de bus hub uit Roosendaal verdwijnt kan er met het creëren van een
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halte bij het Mill Hillplein ook voldaan worden aan het mobiliteitsgemak van minder validen, ouderen, jonge
gezinnen, mensen met veel boodschappen, etcetera in relatie tot de doorstroming van de Roselaar zelf. Zo zie je
eigenlijk nogmaals dat een studentenstad zijn is niet alleen maar feestjes organiseren en iets wat alleen profijt
oplevert voor de studenten zelf. Nee. Een studentenstad is verweven met alle facetten van de stad en kan het
geheel met elkaar verbinden. Het is aan ons allen om daar een gezamenlijk gedragen definitie voor te creëren en
daarna uit te voeren. Woorden spreken letterlijk voor zich. Maar daden laten ook echt iets zien. Namens de
Jongerenraad dank ik voor uw tijd vanavond

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Waegemaekers. En nog proficiat met uw benoeming als voorzitter van de
Jongerenraad. Zijn er vragen aan het adres van de heer Waegemaekers? Ik zie de heer Breedveld. Ga uw gang.

De heer BREEDVELD: Dank u wel, voor uw inspraak. En dank u wel, voorzitter, voor het woord. In ieder geval
bedankt voor uw heldere uiteenzetting. Ik ben wel benieuwd wie, want dat was voor mij tegenstrijdig hoe we
kunnen duiden, u zegt daden die hebben we nodig. Beter dan woorden, die klinken me als muziek in de oren.
Maar aan de andere kant zegt u ook ja je moet naar de lange termijn kijken. Dus ja, kun je daar wat over vertellen
wat je nu op korte termijn, dat zijn die daden die je wilt terugzien, zou wensen en adviseren aan de raad.

De VOORZITTER: De heer Waegemaekers.

De heer WAEGEMAEKERS: Als ik daarover zou spreken, natuurlijk daden kun je heel breed zien. Daden kun je op
korte termijn natuurlijk uitvoeren, maar die kunnen wel toekomstbestendig op de lange termijn blijven. Dat is
natuurlijk vaak een goed uitgedacht plan. Ja, hoe wij dat zien denk ik als Jongerenraad is, dat er nu nog steeds
over bepaalde dingen gesproken worden. Kijk beslissingen komen niet zomaar uit de lucht vallen, daar moeten
we goed over praten. Daar moeten we met z’n allen natuurlijk het hetzelfde in vinden. Maar dan denk ik wel dat
die plannen die je dan uitvoert niet per definitie op korte termijn zijn, maar dat die op lange termijn kunnen
blijven staan. En dat is eigenlijk wat we bedoelen met die toekomstbestendigheid.

De VOORZITTER: Ja, die vraag is beantwoord. Mevrouw Vermeulen.

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. En bedankt voor uw inspraak meneer Waegemaekers. Ook
vanuit VVD gefeliciteerd met uw nieuwe benoeming. Onze vraag was eigenlijk ook wel een beetje inherent aan
wat de heer Breedveld zei. Als u bijvoorbeeld een ding zou kunnen noemen wat u eigenlijk als een quick win zou
willen zien, wat zou dat dan zijn voor een nieuwe studentenstad.

De VOORZITTER: De heer Waegemaekers.

De heer WAEGEMAEKERS: Een happy hour, denk ik.

De VOORZITTER: Daar krijgt u… En als u het woord happy hour noemt, dan krijgt u ook mevrouw El Azzouzi
meteen met een vraag. Ga uw gang.

Mevrouw EL AZZOUZI: Nou, dat weet ik zo net nog niet hoor, voorzitter.
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De VOORZITTER: Ga uw gang.

Mevrouw EL AZZOUZI: Maar u heeft het over toekomstbestending, lange termijn… <<dit fragment is niet
verstaanbaar op de geluidsopname>>… het woningtekort, over het kamertekort, dat is er al. Woningentekort is er
ook al.. Je had het ook over woningtekort, over kamertekort. En ik dacht aan het woningtekort eigenlijk in
Roosendaal en ik vraag me af hoe de Jongerenraad daar tegenaan kijkt, want je wilt natuurlijk lijkt mij als stad
jongeren houden. Hoe moeten we dat doen met zo weinig beschikbare woningen?

De VOORZITTER: De heer Waegemaekers.

De heer WAEGEMAEKERS: Goede vraag, overigens. Ik denk dat er heel veel daar ligt. We hebben enige tijd
geleden, een half jaar geleden een advies uitgeschreven over de nieuwe invulling van het oude Bravis ziekenhuis,
dus dat is natuurlijk een termijn wat over tien jaar of over acht jaar doet die situatie zich pas voor. Maar het is wel
goed om over dat soort projecten na te gaan denken, omdat dat grote terreinen zijn. Kijk maar naar Eindhoven
wat ze met het oude Philipsgebied hebben gedaan, dat is nu een super trendy studentenwijk geworden. En hoe
wij dat zien, wij hebben ook nauw contact met Alwel Wonen en die zijn ook heel benieuwd naar die input van ja
oké hoe is die behoefte er. En we merken wel dat zij geïnteresseerd zijn om daarop in te spelen. Dus voor ons, wij
krijgen een beetje het gevoel dat de belanghebbende partijen er stiekem wel zijn, maar dat ze wat meer op de
voorgrond moeten zijn. En hoe concreet dat woningtekort ja kan worden aangepakt, ik denk dat er wel redelijk
het een en ander wordt bijgebouwd. En je kunt natuurlijk ook niet bezig blijven in die zin, maar ik denk dat het
wel belangrijk is om dat te blijven monitoren en daarop te handelen in die zin.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk de zaal rond zijn er nog vragen aan het adres van de heer Waegemaekers?
Mevrouw Vermeulen, een aanvullende vraag.

Mevrouw VERMEULEN: Nog een vraag, voorzitter, u als Jongerenraad heeft waarschijnlijk ook wel contacten met
andere Jongerenraden in Nederland. Hebben zij misschien ook tips die wij als gemeente kunnen gebruiken, die zij
in bijvoorbeeld studentensteden als Utrecht, Tilburg, Rotterdam misschien aan ons mee kunnen geven.

De VOORZITTER: De heer Waegemaekers.

De heer WAEGEMAEKERS: Dat is wel iets wat ik ga meenemen. Toevallig is het deze week de week van de
Jongerenraden. Vandaag was ook een bijeenkomst met de Nationale Jeugdraad. Dat is iets wat ik mee ga nemen
in het komend contact met de Jongerenraden waar we contact mee hebben. Maar niet iets waar ik concreet nu
een antwoord op heb natuurlijk. In ieder geval ik zal het meenemen voor de volgende keer.

De VOORZITTER: Goed, dat was het wat betreft vragen vanuit de raad. Dank u voor uw inspraak en ik wens u een
fijne avond.

De VOORZITTER: Goed. Ondertussen heb ik gezien dat de leven van de Commissie onderzoek Geloofsbrieven ook
binnen zijn gekomen. Aan u ook van harte welkom. En aan mevrouw De Beer namens ons allen dank voor het
gebakje. Men vroeg of u 50 jaar was geworden. Ik heb u wel de eeuwige jeugd toegedicht, maar dat moest ik toch
even corrigeren dus maar hartelijk dank daarvoor. U wilt daar iets over zeggen?
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Mevrouw DE BEER: Nou, dat er nog wel opticiens zijn in Roosendaal.

De VOORZITTER: Goed. Ik ben aangekomen bij agendapunt 1.a van Anton en dat is de tussentijdse benoeming van
raadsleden. De heer Gabriëls van de Roosendaalse Lijst en mevrouw Claessens van de SP hebben hun
lidmaatschap van de gemeenteraad opgezegd. In plaats van mevrouw Claessens is de heer Beens benoemd tot
gemeenteraadslid. De heer Beens heeft de benoeming aangenomen. In plaats van de heer Gabriëls is de heer
Graeff benoemd tot lid van de gemeenteraad van Roosendaal. Ook de heer Graeff, De Graeff pardon neem me
niet kwalijk, de heer De Graeff heeft de benoeming aangenomen. In verband met de afwezigheid van de heer De
Graeff vanavond stel ik voor het besluit over zijn toelating te verplaatsen naar het einde van deze agenda. Kunt u
ermee instemmen dat het voorstel over de toelating van de heer De Graeff onder punt 8.a van Anton
geagendeerd zal worden vanavond? Dat is het geval. Wij wensen de heer De Graeff uiteraard vanaf deze plaats
veel beterschap toe.

De VOORZITTER: Dan voorafgaand aan deze raadsvergadering is de Commissie ter beoordeling van de
Geloofsbrieven bijeengeweest, bestaande uit de heer Verbeek, mevrouw Suijkerbuijk o pardon, de heer Yap
neem me niet kwalijk en mevrouw De Beer als voorzitter daarvan. Mevrouw De Beer ik wil u graag uitnodigen om
uw bevindingen te rapporteren en ik verzoek u dat hier voor te doen. Het is een hele wandeling.

Mevrouw DE BEER: Ja, de Commissie Geloofsbrieven is vandaag bijeengeweest. De Commissie bestond zoals jullie
al gehoord hebben uit de heer Verbraak, de heer Yap en ondergetekende. En wij hebben de Geloofsbrieven van
de heer Beens onderzocht. Ze voldoen aan de wettelijke eisen, dus wij adviseren de raad om tot toelating over te
gaan. Tot zover, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw De Beer. Kunt u zich vinden in de bevindingen van de
Onderzoekscommissie? Ja. Heel goed. Dan wil ik de heer Beens naar voren roepen om zijn belofte af te leggen.
Mag ik u verzoeken om te gaan staan. Alvorens u kunt worden toegelaten tot de gemeenteraad van Roosendaal
dient u uit handen van de voorzitter de eed of belofte af te leggen. En u heeft gekozen voor de belofte. Is dat
juist?

De heer BEENS: Ja.

De VOORZITTER: Dan wil ik u verzoeken goed te luisteren en mij zo meteen na te zeggen met de antwoorden “dat
verklaar en beloof ik”. Ik verklaar dat ik om tot raadslid van deze gemeenteraad benoemd te worden, rechtstreeks
nog middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gunst heb beloofd. Ik verklaar en beloof om iets
in het ambt te doen of te laten rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enig belofte heb aangenomen of zal
aannemen. Ik verklaar en ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als raadslid van de gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen.

De heer BEENS: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Dan wens ik u van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot lid van de gemeenteraad in
Roosendaal.
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<< Vanuit de zaal klinkt een luid applaus voor de benoeming van de heer Beens>>.

De VOORZITTER: Normaal gesproken zouden we dan even schorsen voor een felicitatie, maar ik stel voor dat we
dat niet doen ook gezien de coronamaatregelen. U krijgt van mij de Roosenspeld aangeboden, dat is een
erepenning die alle raadsleden krijgen automatisch bij hun benoeming tot gemeenteraadslid. Alstublieft. En ik wil
u bloemen overhandigen. Alstublieft. En ik wens u veel wijsheid toe in het werk van de gemeenteraad. Dank u
wel. U mag het weer in de emmer zetten… U kunt weer gaan zitten. We kunnen natuurlijk straks na afsluiting van
de gemeenteraad als we ook de heer Gabriëls hebben toegesproken kort felicitaties uitwisselen met elkaar.

b. Tussentijdse benoeming plaatsvervangend voorzitter raad
De VOORZITTER: Goed. Dan ben ik aangenomen bij categorie 1.b voor hedenavond en dat is de tussentijdse
benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van onze gemeenteraad. Deze functie is helaas vacant gekomen
door het vertrek van de heer Gabriëls, die voor vanavond nog in ons midden zal zijn. Er hebben zich drie
kandidaten beschikbaar gesteld en dat zijn mevrouw Van der Star-Deijkers van de VLP, de heer Klaver van de
Partij van de Arbeid en de heer Van den Beemt van de VVD. Wij gaan straks schriftelijk stemmen. Maar ik wil de
kandidaten eerst kort de gelegenheid geven om zichzelf te presenteren en hun motivatie nader toe te lichten. U
mag ook vragen stellen, sterker nog het wordt… <<dit fragment is niet verstaanbaar op de geluidsopname>>…
heb ik van hen begrepen dat u ze vragen stelt. Dus schroom u niet. Ik wil graag als eerste naar voren roepen
mevrouw Van der Star.
Mevrouw VAN DER STAR: Voorzitter, dank u wel…<<dit fragment is niet verstaanbaar op de geluidsopname>>…
veel meer. Het is een functie waarbij wordt verwacht dat je onafhankelijk, integer en professioneel bent.
Kwaliteiten die ik bezit en die tot uiting komen bij mijn werk binnen een speciale tak van de belastingdienst. Een
baan waarvan voor mij elke dag nog verwacht mag worden dat ik integer en op basis van vertrouwen handel. U
mag van mij verwachten dat ik dan ook zo zal opereren als vicevoorzitter. Naast deze kwaliteit ben ik ambitieus,
jong, enthousiast en een verbinder. Dit zit in mij en dat zet ik graag voor onze gemeenteraad in. Het leggen
verbindingen drijft mij, of het nu is tussen fracties onderling, of met het college, of met inwoners. Samen
optrekken en met respect en vertrouwen bouwen aan een slagvaardige en communicatieve gemeenteraad, zeker
dat laatste heeft de gemeenteraad uitgesproken als waardevol. Een duidelijke en transparante manier van
communicatie daar zal ik werk van gaan maken. En u mag van mij niets minder verwachten dan dat ik het goede
voorbeeld zal geven. Voor ons ligt ook de opgave van de bestuurlijke vernieuwing. Als lid van deze Werkgroep ben
ik op de hoogte van de ideeën en onze inzet om de gemeenteraad daar waar kan te verbeteren. Samen met alle
raadsleden gaan we hier dan ook een succes van maken en zal onze professionaliteit als gemeenteraad worden
verbeterd. Als laatste wil ik u benadrukken dat ik begrijp dat deze functie veel tijd in beslag neemt en ik ben
bereid om hier de benodigde tijd in te investeren. De functie kan ik dan ook prima combineren met mijn huidige
werk. Het zou voor mij een grote eer zijn als jullie voor mij zouden stemmen voor de vacante functie en dank. Als
er nog vragen zijn hoor ik het graag.

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van der Star. Ik kijk de zaal rond zijn er vragen aan het adres van mevrouw
Van der Star? Meneer Yap.

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben benieuwd naar de kandidaten. Wat zou voor u het eerste punt zijn
wat verbeterd zou moeten worden.

De VOORZITTER: Mevrouw Van der Star.
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Mevrouw VAN DER STAR: Zoals ik ook in mijn speech aangaf was het ook wel, zitten we in de bestuurlijke
vernieuwing. Een van de dingen die de gemeenteraad ook aangegeven heeft is de communicatie onderling met
inwoners en richting het college. Dus daar zou ik me wel echt heel graag voor willen inzetten.

De VOORZITTER: Mevrouw Maas.

Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter. Voortbordurend op die communicatie. Heeft u al iets van een idee wat u
bij ons kan delen, wat u in uw hoofd hebt wat u zou willen, hoe u dat ziet dan.

De VOORZITTER: Mevrouw Van der Star.

Mevrouw VAN DER STAR: Ja, voorzitter, goede vraag. Uiteraard. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ik
toegankelijk ben voor iedereen. Dat iedereen ook het idee heeft dat ze naar mij toe kunnen komen als er iets is
ook met communicatie of andere zaken. Maar daarnaast gaat het wel een plan zijn wat we met z’n allen moeten
ontwikkelen ook. Maar vooral het benaderbaar zijn en daar op een professionele manier mee omgaan denk ik dat
heel erg belangrijk is.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw El Azzouzi.

Mevrouw EL AZZOUZI: Ja, u noemde bestuurlijke vernieuwing. Hoe ziet u bestuurlijke vernieuwing, want het is ja
best wel een grote term. Ik ben benieuwd wat u daarin ziet.

De VOORZITTER: Mevrouw Van der Star.

Mevrouw VAN DER STAR: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de Werkgroep is nu enige tijd bezig. Het merendeel van de
raad heeft er nog weinig van gehoord via de officiële weg natuurlijk, want we hebben nog geen stukken naar
buiten gebracht. De bestuurlijke vernieuwing omvat op dit moment heel erg veel. We zouden graag meer de
inwoners bij het hele proces willen betrekken. We zouden meer op voorhand willen kunnen acteren, meer en
beter kader willen stellen. Eventueel kijken of er mogelijkheden zijn tot extra cursussen voor de
gemeenteraadsleden om jezelf te verbeteren, om meer kennis te krijgen. Ja, dat zijn een paar voorbeelden
daarvan.

De VOORZITTER: Ik kijk de zaal rond, zijn er nog vragen? De heer Yap.

De heer YAP: In uw brief schrijft u dat u het debat wilt stimuleren en dan zegt u ook van ja ik schroom niet om in
te grijpen waar nodig. Maar de vicevoorzitter heeft daar toch een redelijk beperkte rol in, omdat dit hooguit, hij
of zij hooguit de voorzitter van de gemeenteraad vervangt bij dossiers van de desbetreffende voorzitter als
portefeuillehouder. Dus hoe moet ik dat zien, dat stimuleren van het debat.

De VOORZITTER: Mevrouw Van der Star.
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Mevrouw VAN DER STAR: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dat is een onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing.
Momenteel is de Werkgroep van mening dat we af en toe te weinig debat voeren in de gemeenteraad. We
houden redelijke monologen en ik denk als plaatsvervangend voorzitter dat je kan uitdragen dat er een debat, dus
minder het oplezen van teksten, maar echt een debat aangaan, vragen aan elkaar stellen, dat stimuleren. En ja ik
begrijp dat je bepaalde keren maar voorzit, maar daar kun je wel de juiste weg in vinden, denk ik.

De VOORZITTER: De heer Yap.

De heer YAP: Ja, in het kader ook van bestuurlijke vernieuwing zegt u dat u een groot voorstander bent van
dualisme. U schrijft ook dat de wethouder is gekozen door zijn partij. Hoe ziet u dat in de toekomst? Want nu
volgens mij kiezen wij als raad de wethouder, niet u, niet de partij. De partij draagt de wethouder voor. Maar hoe
zou u dat in de toekomst zien dat wellicht raadsbreed kan komen tot een mooi raadsakkoord of iets dergelijks?

De VOORZITTER: Voordat u die vraag beantwoordt mevrouw Van der Star, dit zijn wel hele vergaande vragen ook
voor de toekomst niet echt gerelateerd aan het ambt meneer Yap. Ik, ja het is niet echt een ordevraagstuk, dus ik
wil met liefde mevrouw Van der Star aankijken of zij hier deze vraag wil beantwoorden. Maar het gaat niet over
de invulling van het voorzitterschap maar….

Mevrouw VAN DER STAR: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk dat het mooi is als we in de toekomst tot een
breed gedragen akkoord kunnen komen. Ik denk dat niemand daarop tegen is.

De VOORZITTER: Goed, dan kijk ik de zaal rond. Er zijn geen vragen meer voor u. Dank u voor uw toelichting. Dan
wil ik graag de heer Klaver naar voren vragen.

De heer KLAVER: Voorzitter. Voorzitter, collega’s ik heb mij gekandideerd, omdat ik denk dat het
plaatsvervangend voorzitterschap iets is wat op mijn lijf geschreven is en wat bij mij past. Overigens moet je ook
weer gepaste bescheidenheid tonen, want we hebben natuurlijk een hele sterke voorzitter. Dus je moet wel
weten waar je plaats is, nietwaar voorzitter?

De VOORZITTER: Het is dat ik niet mee mag stemmen.

De heer KLAVER: Voorzitter, collega’s, achter de voorzitter in de nieuwe zaal zal straks een spreuk gaan komen, u
heeft er al kennis van kunnen nemen “’audite et alteram partem”. Het is niet mijn dagelijkse manier van spreken,
maar het heet en het betekent “hoort ook de ander”. Waarom benoem ik dit? Omdat wat mij betreft de plaats
van het voorzitterschap te maken heeft vooral met het luisteren, het kijken. Niet het zenden, maar het
ontvangen. Dat zie ik als rol als plaatsvervangend voorzitter. En die term “hoort ook de ander”, bij die Latijnse
term hoort eigenlijk een achtergrond en dat is tolerantie is meer dan verdraagzaamheid. Het gaat dus om respect
van de mening van de ander. En waarom zeg ik dat voorzitter? Omdat je uiteindelijk in een raad als deze altijd
machtsverhoudingen hebt. En zeker grotere partijen, dat is ook logisch, die spelen het spel van de macht,
verzorgen meerderheden en dat is ook belangrijk. Maar ik denk, ik ben ervan overtuigd dat je juist in die rol als
plaatsvervangend voorzitter, in z’n bescheidenheid op de achtergrond het juist belangrijk is dat het vanuit een
kleinere partij komt, verbindend. En niet vanuit een grotere partij die uiteindelijk ook meer op dat machtsdenken
zit. En dat is onvermijdelijk. Ik kan er ook uit de wetenschap over spreken, omdat het ooit, wij ooit in een lang
verleden ook wel eens wat meer zetels hebben vertegenwoordigd. Dus dan leer je ook dat verschil te kennen. En
9

alles van waarde, voorzitter, niet waarde is weerloos. En met zegens te spreken moet je hem ook volledig hebben,
“alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk”. Dat past een beetje in dat
stramien. Voorzitter, ik sta achter mijn eigen kandidatuur, anders sta ik hier niet. En om te spreken met een
bekende Rotterdammer, dat is even de vraag wie dat is, “waar je over zwijgen moet, daar moet je het juist over
hebben”. En dat past een beetje binnen het credo waar ik mee begon. U heeft drie mooie kandidaten en volgens
mij zonder last en ruggespraak weet u en daar vertrouw ik op, heel goed te kiezen wie naar u idee individueel
gekozen daarvoor het beste in aanmerking komt. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Klaver. Vragen aan het adres van meneer Klaver? Meneer Goossens?

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw betoog. We hebben natuurlijk uw motivatie
gelezen. En dat laatste puntje triggert alleen een aantal leden van ons. Hernieuwing van de contactlegging met de
gemeenteraad Bergen op Zoom en andere raden in onze regio. We hebben lang energie gestoken in echt Bergen
op Zoom, maar tegenwoordig gaan we steeds meer naar de D6, D9 grotere verbanden, zeg maar. U noemt
specifiek even Bergen op Zoom. Wilt u daar meer energie in steken dan de andere raden of zegt u van alle raden
krijgen evenveel energie.

De VOORZITTER: De heer Klaver.

De heer KLAVER: Zeer zeker. Het is Bergen op Zoom omdat dat uiteindelijk toch onze duo stad ooit is geweest en
eigenlijk nog steeds is. Het is jammer dat we wat verder van elkaar verwijderd zijn. Maar om uw vraag te
beantwoorden uiteindelijk gaat het erom dat je kijkt hoe de belangstelling is. En vooral vanuit Roosendaal gaat
verbreden naar zo goed mogelijke samenwerking, zo breed mogelijke met alle gemeenten om ons heen. Daar is
Bergen op Zoom niet specifiek zeg maar prioriteit 1 op. En voorzitter als ik mag het was een punt dat de vorige
keer aan de orde kwam. Ik geloof niet zozeer in dat wij moeten zenden en ook vanuit het voorzitterschap of
plaatsvervangend, moeten zenden. Ik denk dat vooral je antennes moet hebben voor wat er leeft en er leeft heel
veel in deze vernieuwende samenleving waar wij staan, die je moet proberen op te pikken en daar iets mee te
doen. Ik denk dat daar de vernieuwende raad waarin wij gaan zitten veel te leren heeft.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw El Azzouzi.

Mevrouw EL AZZOUZI: Ja, uw antwoord doet mij een beetje denken aan de bestuurlijke vernieuwing, net als bij de
vorige kandidaat. Ik wilde graag weten van u hoe ziet u bestuurlijke vernieuwing in onze raad.

De VOORZITTER: De heer Klaver.

De heer KLAVER: Nou ja, ik mag ook in die Werkgroep plaatshebben, dat weet u. Hoe ik dat zie is eigenlijk staat
dat al verpakt in het vorige antwoord, dat wij in een veranderende samenleving zitten waarin vooral de
volksvertegenwoordiging van de raad, maar ook het controlerende element zoals wij dat met z’n allen hier
vormgeven aan een verandering onderhevig is. En vooral dat leren verbinden naar buiten toe, eigenlijk die
buitenwereld naar binnen halen. Wel vanuit onze eigen verantwoordelijkheid die de wet ons geeft, daar zit voor
mij de grote uitdaging.
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De VOORZITTER: Dank u wel. Nog andere vragen? Nee. Dan kunt u weer plaatsnemen. Dank u wel. Dan wil ik tot
slot de heer Van den Beemt naar voren.

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, er zaten vijf groene erwten in een peul. Omdat ze zelf groen waren dachten
ze dat de hele wereld groen was. Beste leden van de raad. In mijn brief aan u noemde ik drie taken, maar ook
twee onderwerpen die ik zelf heel erg belangrijk vind. Die onderwerpen zijn integriteit en inclusiviteit en die taken
zijn het adviseren van de voorzitter van de gemeenteraad en het Presidium, vorm en inhoud geven aan het
werkgeverschap van de griffier en het initiëren en ondersteunen van vernieuwingsprocessen van de raad. In alle
drie heb ik ruime ervaring, drie keer een Werkgroep en nu een Klankbordgroep die zich bezighoudt met
processen en vernieuwing. Vier jaar lid van de Werkgeverscommissie en ruim 10 jaar Presidium achter de kiezen.
Dat zijn taken die je niet uitvoert op de bühne voor een publiek, maar aan tafel met gelijken in gesprekken. En dat
is ook gelijk een kant van mij die niet iedereen hier kent. U kent mij waarschijnlijk vooral als iemand die zich
vanuit politieke motieven inzet voor politieke doelen. En dat mag ook hier in onze peul, als groene erwten onder
elkaar. Maar weet u eigenlijk wel dat ik sinds 1986 in medezeggenschapsraden heb gezeten als leerling, student,
leraar en nu alleen als een voorzitter. Weet u dat ik de laatste 10 jaar in de katholieke kerk actief ben geweest als
acoliet, lector en voorzitter van een behoorlijk vermogende overigens charitas. Of weet u dat zo’n beetje al mijn
vrienden links zijn. Wat ik hoop aan te treffen in de nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de raad, wie het ook
moge worden, is iemand die bereid is om zijn of haar kleuren af te leggen. In mijn kandidaatstelling betekent dat
het volgende, met dezelfde intensiteit waarmee ik mijn politiek werk verrichte zal ik als plaatsvervangend
voorzitter die politieke taken loslaten. Geen politieke debatten en spreektermijnen meer, geen interrupties van
mijn kant, dat wordt even moeilijk. Geen basishouding van beïnvloeding meer. Ik kijk daar ontzettend naar uit.
Het zal voor mijn fractie en misschien ook voor coalitiepartners even wennen zijn, maar niemand is te oud om te
leren, dus ze kunnen daar wel mee omgaan. Dienstbaarheid. Dienstbaarheid dat is wat mij betreft de
hoofdopdracht aan de plaatsvervangend voorzitter. Dienstbaarheid aan de gemeenteraad als geheel, maar in het
bijzonder aan de minderheden. Het is al gezegd vanavond, democratie is niet het gelijk van de meerderheid. Want
dan werkt het niet. U weet dat ik nu 6 jaar in een coalitierol heb geopereerd. Maar de 6 jaren daarvoor was dat
andersom in twee raadsperiodes waarin ook niet echt geprobeerd werd om onderlinge verschillen op een
vriendelijke manier voor elkaar te bakken. Ik heb daarvan geleerd en tegen u zeg ik doe daar uw voordeel mee.
Iets wat helemaal nog niet benoemd is beste raadsleden, is een bijzondere situatie rondom de
Vertrouwenscommissie. De Vertrouwenscommissie doet niet alleen de procedure van benoeming van de
burgemeester, maar die Commissie kan ook tussentijds bijeenkomen, maar dan is er wel iets heel erg niet goed
aan het gaan. En dan kan het zijn dat niemand buiten die Commissie ooit gaat horen dat ze aan het werk geweest
zijn. In het hypothetische geval dat zoiets de afgelopen tien jaar dat ik daar lid van was zou hebben
plaatsgevonden, zou ik daar dus hypothetisch ervaring mee hebben opgedaan. Als raadslid zou ik het een prettig
gevoel vinden dat de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de plaatsvervangend voorzitter van de raad, dus
die ervaring ook zou hebben. Moet je voor deze functie juridisch onderlegd zijn, enigszins onderlegd zijn. Nou, ik
denk het niet maar toevallig zijn nu alle drie de kandidaten dat juist wel. Mijn specialisme dat is Staatsrecht,
historisch onderzoek naar het functioneren van de gemeenteraad in de 18, 19e en 20e eeuw, heel deftig gezegd in
constitutionele context wettelijk en sociaal. Maar mijn dagelijks werk is ook nog eens een keer het uitleggen van
Staatsrecht, staatsinrichting en politiek aan jongeren sinds 1998 mijn werk. En dan kun je het je niet veroorloven
om je eigen politieke kleur voorop te stellen. Tenslotte, voorzitter, hoop ik nu eigenlijk door u raad gekozen te
worden voor deze functie? Nee. Niet als dat langs partijlijnen of coalitie- en oppositiestructuren zou gaan lopen.
Ik heb niet voor niets aan het eind van mijn brief het volgende geschreven. Kies voor de persoon die het beste
past bij uw ideeën. Ben ik dat niet, kies dan niet voor mij. Daar is niemand bij gebaat. Mocht de meerderheid wel
voor mij kiezen, dan geeft u mij niet iets wat ik heel graag wil. Maar dan draagt u mij iets op wat ik belangrijk vind.
Dank u wel, voor uw tijd.
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Ik kijk of uw betoog vragen heeft getriggerd in de raad. En
dat is in het geheel niet het geval. Ik mag u verzoeken weer plaats te nemen. Dank u wel. Dan gaan wij over tot de
volgende procedure, wij gaan schriftelijk stemmen. U krijgt nu een formulier uitgereikt met daarop de namen van
de drie kandidaten. En voor iedere kandidaat staat een vakje wat u kunt aankruisen. Ik vermeld daarbij u kunt
slechts één vakje aankruisen. Dat betekent als u er twee of drie aankruist dat uw stem ongeldig is. Goed, de
stembriefjes worden zo spoedig mogelijk weer opgehaald. Ik geeft u de tijd en de wijsheid om tot de beslissing
over te gaan.

De VOORZITTER: Voor de helderheid maak ik u erop attent dat wij 29 geldige stemmen hebben vanavond. Dus ik
ga u zometeen voorlezen degene die mee… durven, die kunnen dan vervolgens ook alleen maar uitkomen op 29,
als het goed is. Ja. Mag ik van u de eerste stem, griffier. De eerste stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: De tweede stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: De derde stem is de heer Van den Beemt.

De VOORZITTER: De vierde stem is de heer Van den Beemt.

De VOORZITTER: De vijfde stem is de heer Van den Beemt.

De VOORZITTER: De zesde stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: De zevende stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: De achtste stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: De negende stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: De tiende stem is de heer Klaver.

De VOORZITTER: De elfde stem is de heer Van den Beemt.

De VOORZITTER: De twaalfde stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: De dertiende stem is de heer Klaver.

De VOORZITTER: De veertiende stem is de heer Klaver.

De VOORZITTER: De vijftiende stem is de heer Klaver.
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De VOORZITTER: De zestiende stem is mevrouw Van der Star

De VOORZITTER: De zeventiende stem is de heer Klaver.

De VOORZITTER: De achttiende stem is de heer Van den Beemt.

De VOORZITTER: De negentiende stem is de heer Klaver.

De VOORZITTER: De twintigste stem is de heer Klaver.

De VOORZITTER: De eenentwintigste stem is de heer Klaver.

De VOORZITTER: De tweeëntwintigste stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: De drieëntwintigste stem is mevrouw Van der Star

De VOORZITTER: De vierentwintigste stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: De vijfentwintigste stem is de heer Klaver.

De VOORZITTER: De zesentwintigste stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: De zevenentwintigste stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: De achtentwintigste stem is mevrouw Van der Star.

De VOORZITTER: En de negenentwintigste stem is mevrouw Van der Star

De VOORZITTER: Ik vermoed dat er al een absolute meerderheid is voor mevrouw Van der Star of niet? Nee? Ja, ik
concludeer dat mevrouw Van der Star 15 stemmen heeft gekregen, de heer Klaver 9 stemmen en de heer Van
den Beemt 5 stemmen. Dat betekent dat mevrouw Van der Star in de eerste ronde al een absolute meerderheid
15 van 29 heeft gehaald. Mag ik u feliciteren?

<< Vanuit de raadszaal klinkt een luid applaus>>.

De VOORZITTER: Ik begrijp dat u er ook nog bloemen bij krijgt, dus… Elsbeth breng jij de bloemen? Of moet ik dat
doen? Of doen we dat straks maar aan het eind. Ja, zullen we het aan het einde doen mevrouw Van der Star, dat
is wel zo praktisch. Ja. Goed, dank u wel.
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c. Tussentijdse benoeming lid Agendacommissie
De VOORZITTER: Ik heb 1.c. overgeslagen. Daar had ik geen zin in vanavond 1.c. Dank u wel, voor uw scherpte
meneer Wezenbeek. Zal ik voorstellen…. Nee zonder gekkigheid… We gaan naar agendapunt 1.c., neem me niet
kwalijk daarvoor. En dat is het benoemen van een Lid voor de Agendacommissie. Dit naar aanleiding van het
opzeggen van het Agendacommissie lidmaatschap van de heer Goossens. Er hebben zich twee kandidaten
beschikbaar gesteld en dat zijn mevrouw Eijck van de VVD en de heer Hoendervangers van de Roosendaalse Lijst.
U heeft hun motivering reeds kunnen ontvangen. Ik stel voor niet nu nog een mondelinge toelichting te doen
vragen, maar gewoon direct over te gaan tot een schriftelijke stemronde. Tenzij de kandidaten nog iets willen
toelichten. Mevrouw Eijck? Nee. Ik kijk en naar meneer Hoendervangers. Nee. Dan krijgt u nu ook een formulier
uitgereikt door mevrouw Koop en kunt u daar weer een naam op aankruisen net zoals bij de vorige. Graag een
naam per briefje en de briefjes worden zo weer opgehaald.

De VOORZITTER: Goed, daar gaan we weer. De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.
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De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: Een blanco stem.

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers.

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: En mevrouw Eijck.

De VOORZITTER: Er zijn 29 geldige stemmen. Eentje is ongeldig door blanco. Dan kom ik op 29 geldige stemmen
uit waarvan 13 voor mevrouw Eijck en 16 voor de heer Hoendervangers. De heer Hoendervangers ik mag u
feliciteren met het lidmaatschap van dan de Agendacommissie. Dank u wel.

<< vanuit de zaal klinkt een applaus voor deze benoeming>>.
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De VOORZITTER: En wederom dank aan mevrouw Koop.

d. Toelating tussentijds benoemd raadslid De Graeff
Dit agendapunt wordt onder agendapunt 8 aan de orde gesteld.

2. Vaststellen Raadsagenda
De VOORZITTER: Dan gaan we nu over naar agendapunt 2 het vastleggen van de agenda. De PvdA-fractie heeft
tijdens de Commissievergadering van 10 september jongstleden een motie aangekondigd op de Actieagenda
Arbeidsmarkt ten behoeve van een scholingsfonds. De PvdA-fractie heeft via de griffie laten weten niet meer met
een motie te zullen komen en de beantwoording af te zullen wachten van de raadsvragen die de PvdA-fractie
onlangs heeft gesteld inzake werk en stage. Het voorstel is om agendapunt 7.b. Raadsmededeling 17-2020
Actieagenda Arbeidsmarkt van de agenda af te voeren. Kunt u daarmee instemmen?

De heer WEZENBEEK: Akkoord, meneer de voorzitter. Maar moeten we eerst niet nog een andere stemming
doen? De stemming van de Agendacommissie is aan de orde, denk ik.

De VOORZITTER: En wederom dank aan mevrouw Koop.

2. Vaststellen Raadsagenda
De VOORZITTER: Goed dan gaan wij door naar het vaststellen van de agenda. En zoals ik u net al kort toelichtte
heeft de Partij van de Arbeid de griffie laten weten niet meer met een motie te zullen komen en het voorstel is
daarmee om agendapunt 7.b Raadsmededeling 17-2020 Actieagenda Arbeidsmarkt van de agenda af te voeren.
Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Daarnaast heeft u gisteren nog een tweetal aanpassingen op de
beleidsregel HbH+ mogen ontvangen dit naar aanleiding van de Commissiebehandeling van vorige week. Op basis
van deze aanpassingen stel ik voor om ook agendapunt 7.c. Cornelis Raadsmededeling 28-2020 wijziging
beleidsregel HbH+ van de agenda af te voeren. Kunt u daarmee akkoord gaan? Dat is het geval. Zijn er verder van
uw zijde wensen op opmerkingen bij de agenda? Nee. Dan is de agenda bij deze vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van
09 juli 2020
De VOORZITTER: En zijn wij aangekomen bij agendapunt 3 van hedenavond en dat is het vaststellen van de
besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 9 juli jongstleden. Er zijn bij de
griffie geen amenderingen op de besluitenlijst binnengekomen. Ik stel voor om hem vast te stellen met algemene
stemmen. Dat is het geval.

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst
a. Ingekomen stukken
De VOORZITTER: Dan ga ik nu naar agendapunt 4.a. van Anton. De ingekomen stukken. Kunt u instemmen met de
afhandeling van de lijst van ingekomen stukken zoals voorgesteld? Ook dat is het geval.

b. Beantwoording van schriftelijke vragen
De VOORZITTER: Dan ga ik naar 4.b afhandeling beantwoordde schriftelijke vragen. Er is bij de griffie een
aanmelding gekomen voor aanvullende mondelinge vraag op beantwoordde schriftelijke vraag en dat betreft een
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vraag van de heer Van Gestel over de beantwoording raadsvragen VLP stand van zaken busvervoer. De heer Van
Gestel, ga uw gang.

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Er staat in de stukken dat uiteindelijk de Provincie naar de
gemeente Roosendaal terug zal komen voor een consultatieronde. En ik zou willen vragen aan het college of zij
ermee in kunnen stemmen dat we dat samen als raad en college in de gaten houden en op de actielijst kunnen
plaatsen om dit op tijd met elkaar te kunnen bespreken.

De VOORZITTER: Dank u wel voor uw vraag. Namens het college beantwoording door wethouder Lok. U kunt hier
uw antwoord geven, wethouder.

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Dat is natuurlijk altijd goed, maar ik moet u er even op wijzen dat de
Provincie naar ons toe is gekomen in februari. In het Innovitapark heeft de Provincie een bijeenkomst
georganiseerd voor raadsleden uit onze regio. En samen met de RWB. Ik weet niet of er leden van u waren, maar
dat hebben ze daar, toen stonden ze nog aan het begin van het proces. In de dagmail van 7 september heb ik
gezien maar dat wist ik al zelf, op 26 en 27 oktober in Etten-Leur is er een tweede bijeenkomst van de Provincie,
door de Provincie georganiseerd over de gedeelde mobiliteit. Daar kunt u heel veel vragen stellen aan de
Provincie, want dat is de initiatiefnemer en degene die de besluiten formeel neemt. Ik kan u wel toezeggen dat
wij ruim voor die tijd u nog een soort raadsinformatiebrief sturen met een beetje de stand van zaken. Misschien
leidt dat bij u tot vragen. Dat is prima, maar stel ze dan alsjeblieft op 26 of 27 oktober, dan bent u met uw
collega’s uit andere gemeenten.

De VOORZITTER: Dank u wel, voor de beantwoording wethouder Lok. Is dat naar wens de heer Van Gestel?

De heer VAN GESTEL: Jazeker, voorzitter. Absoluut.

De VOORZITTER: Fijn. Dank u wel, wethouder Lok. Dat was de enige aanvullende vraag voor vanavond.

c. Actie- en motielijst
De VOORZITTER: Dan ga ik door naar de actie- en motielijst. Er zijn geen opmerkingen over de actie- en motielijst
aangemerkt, dus die kunnen we gewoon vaststellen.
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5. A-CATEGORIE
a. Raadsvoorstel Krediet Regeling Reductie Energieverbruik.
De VOORZITTER: Dan ben ik bij categorie A voor vanavond dat zijn de hamerstukken. Ik neem u mee door de
hamerstukken. Ik begin met 5.a van Anton vanavond Raadsvoorstel nummer 29 Krediet Regeling Reductie
Energieverbruik. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen dan wel een stemming op dit voorstel? Nee. Dan
is die bij deze gehamerd.
b. Raadsvoorstel Invoering stimuleringsregeling aankoop woon-werklocaties.
De VOORZITTER: Dan ga ik naar 5.b van Bernard, raadsvoorstel nummer 30 Raadsvoorstel Invoering
stimuleringsregeling aankoop woon-werklocaties. Wenst iemand dan wel een stemverklaring of een stemming bij
dit voorstel? Dat is niet het geval en daarmee gehamerd.
c. RvS Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Roosendaalsestraat 18 Wouw.
De VOORZITTER: Dan ga ik naar raadsvoorstel 31 Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Roosendaalsestraat 18 in Wouw. Wenst iemand een stemverklaring of stemming bij dit voorstel? Dat is niet het
geval en daarmee gehamerd.
d. Raadsvoorstel benoeming lid Raad van Toezicht SOVOR
De VOORZITTER: Dan raadsvoorstel 32 Een nieuw lid voor de Raad van Toezicht van SOVOR. Wenst iemand een
stemverklaring dan wel een stemming bij dit voorstel. Dat is niet het geval. Daarmee zijn we aan het einde van de
categorie hamerstukken en staat mijn tafel ook weer een stukje lager.

6. B-CATEGORIE
a. Raadsvoorstel Huisvesting Programma Onderwijs 2020
De VOORZITTER: We zijn bij de categorie B aangekomen met de gebruikelijke termijnen zoals bij u bekend.
Voorstel nummer 33 wordt agendapunt 6.a van Anton om te bespreken en daar hebben de volgende fracties een
amendement of motie ingediend en dat zijn Partij van de Arbeid “Onderwijshuisvesting primair onderwijs”, mede
ingediend door de heer Emmen van D66 en de heer Beens van de SP. En ook een motie van de VLP “HPO”, alleen
door de VLP ingediend. Ik begin bij de heer Yap voor vanavond. En PvdA en SP maar bij deze, dank u wel meneer
Van Zalinge die zullen wij opnemen. Ik begin bij de heer Yap voor hedenavond. De heer Yap aan u het woord. Ja, u
mag hier spreken.

De heer YAP: Ja, voorzitter, het raadsvoorstel HPO 2020 uitvoerig besproken in de gemeenteraad. Ja, we hebben
toen ook al de opmerkingen gemaakt over de procedure waarbij we natuurlijk allereerst het raadsvoorstel zeer
laat hebben ontvangen als gemeenteraad. We kregen het zelfs op een moment dat de basisschool die in dit
voorstel genoemd wordt al met de sloop was gestart. Terwijl we hier als raad nog de beslissing vanavond moeten
nemen of we wel geld voteren, geld willen uitgeven om de desbetreffende school opnieuw te laten bouwen.
Nieuwbouw voor in dit geval basisschool Ziezo. Voorzitter, dat brengt ons in die zin ten aanzien van het
raadsvoorstel, ja zou je zeggen in een lastig parket. Maar mag dat duidelijk zijn, in de Commissie heeft de Partij
van de Arbeid dat ook duidelijk gemaakt dat we die ontwikkelingen uiteraard als het gaat om die scholen die
genoemd zijn niet tegen wilden houden. Wat natuurlijk wel opviel is de kwestie die er nu speelt met de
onderwijsbesturen. We hebben gezien dat het college heeft aangegeven een chronologische volgorde te kiezen.
Eerst weer aan zet met die doordecentralisatie, als dat niet lukt dan hopelijk een meerjarig HPO. En als dat niet
lukt gewoon een normaal HPO voor 2021. Maar voorzitter, dat is volgens mij niet de volgorde. Volgens mij moet
dat parallel aan elkaar lopen en zo denken ook de indieners van de motie die ik direct namens de drie partijen
indien ook daarover PvdA, D66 en SP omdat we simpelweg en eigenlijk hoeven we dat niet eens in de motie te
vervatten maar, maar simpelweg moet het HPO 2021 voor komend jaar, kun je meerjarig vaststellen als dat de
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wens is van de onderwijs besturen in samenspraak met de gemeente, kun je enkel voor 2021 vaststellen, maar
wens is van de onderwijsbesturen in samenspraak met de gemeente kun je enkel voor 2021 vaststellen. Maar dat
moet je gewoon doen. En je kunt niet zeggen we doen eerst het proces doordecentralisatie wat we wel kunnen
billijken is dat dat parallel aan elkaar loopt. Maar 2021 en hopelijk ook verder ja moet gewoon conform de eigen
uitgangspunten de regelgeving, die we daarover hebben dat staat gewoon in de verordening. Het is nu ook al 24
september. 15 september had er al een concept moeten liggen. Nou ik denk dat dat op zich niet zo ingewikkeld is
omdat er natuurlijk met de onderwijsbesturen al in het verleden is gesproken over diverse aanvragen die als het
ware dus nu nog open staan. U heeft daar ook kunnen zien welke. Vandaar nogmaals voorzitter, dat wij ten
aanzien van het raadsvoorstel komen met de motie “Onderwijshuisvesting primair onderwijs Roosendaal”. En we
dragen daarin het college op om: Een, het HPO huisvestingsprogramma onderwijs voor komend jaar dan wel
meerjarig tijdig vast te stellen conform artikel 11 van de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting. Punt
twee, parallel aan dat beslispunt 1 het proces van het wel of niet door decentraliseren van onderwijshuisvesting
primair onderwijs voor eind dit jaar af te ronden. Voorzitter, deze motie dienen wij in met de Partij van de Arbeid,
D66 en SP.

De VOORZITTER: Dank u wel, die gaat door het leven als motie nummer 1. Maar voordat wij verdergaan heeft de
heer Verstraten een vraag aan u.

De heer VERSTRATEN: Ja, allemaal heel legitiem en begrijpelijk. We hebben er een goed debat over gehad en
waren geen monologen, maar er was echt een goed debat in de Commissie. Mijn vraag is eigenlijk los van de
technische, hoe ziet u dat voor zich? Het is natuurlijk, is dit een patstelling op dit moment hoe kun je daarna dan
dat parallel laten lopen. In dit geval zijn de verhoudingen dusdanig op scherp gezet dat ik dat in de praktijk
gewoon niet zie. Hoe ziet u dat dan. Denkt u dat dat zo maar ja in het vat gegoten kan worden?

De VOORZITTER: Helder. De heer Yap.

De heer YAP: Ja, ik denk het wel, omdat je natuurlijk we zeggen niet voor niets eind dit jaar. Kijk, doordecentralisatie is nog steeds het uitgangspunt wat de gemeente onderschrijft. Ik vraag me inmiddels af of de
onderwijsbesturen dat nog onderschrijven, maar dat is nog steeds het uitgangspunt. In die motie zeggen we dat
moet dit jaar duidelijk worden wel of niet doen. We zijn er inmiddels ook al jaren mee bezig. En nog los daarvan
kun je altijd ook verder gaan met dat HPO 2021 dan meerjarig. Want daar hoeven wij als gemeenteraad ook eind
dit jaar dan wel begin dit jaar dat wordt voor 31 december 2020 vastgesteld. En vervolgens nemen wij als raad
daar een besluit over dat we ook wel ieder jaar doen in januari of februari. Ik denk dat het beste kan, dat zagen
we ook eerder met het voortgezet onderwijs. Dat liep ook altijd parallel en op een gegeven moment kwam daar
de finale uitkomst van we gaan nu over tot door decentraliseren en toen ontvingen we dat raadsvoorstel als
gemeenteraad. En als dat bij het primair onderwijs gaat plaatsvinden, ja dan komt ook zo’n moment dat dat dus
met elkaar wordt verrekend en opgelost. Dus ik denk dat het prima mogelijk is dat parallel aan elkaar lopen. En
nogmaals even voor de duidelijkheid, voorzitter, de wedervraag kan ook zijn hoe ziet u het dan. Want nogmaals je
kunt niet chronologisch dus wat ik zei die volgorde afgaan. Want dan ben je weer te laat en dan krijg je weer zo’n
situatie als dit jaar, waarin we vlak voor het zomerreces een raadsvoorstel over de schutting krijgen geworpen. En
wij als het ware als een soort gemeenteraad de speelbal worden tussen onderwijsbesturen en gemeente. Nou,
daar passen wij voor, voorzitter.

De VOORZITTER: Gaat u verder met uw betoog.
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De heer YAP: De motie is ingediend. We hebben in de Commissie ook nog een amendement aangekondigd. Kijk, ik
denk dat we dat niet hoeven doen, omdat we dat met die motie wel willen bereiken dat oorspronkelijk was de
gedachte van onze fractie dat we aanvullend op dit raadsvoorstel de open eindjes ook zouden oplossen. Nou dat
kan volgens mij ook via, of dat is in ieder geval de insteek, ook via de motie. Dank u wel.

De VOORZITTER: Bedankt meneer Yap. Ik heb geen mede-indieners aangeboden gekregen voor een eerste
termijn. Ik ga door naar de heer Van Zalinge die namens de VLP het woord zal voeren. De heer Van Zalinge.

De heer VAN ZALINGE: Dank u wel, voorzitter. Er wordt vanavond gevraagd krediet in het kader van het HPO 2020
te voteren. Normaal niet zo’n lastig besluit temeer we alle scholieren in Roosendaal het beste onderwijs gunnen
in gebouwen en faciliteiten die passen bij het hedendaagse onderwijs. We zijn dan ook zeer te spreken over de
plannen van de Kroevendonk, Rietgors, Ziezo en Zilverlinde. We zien dan ook geen enkel bezwaar om deze
kredieten te voteren. Voor de Jeroen Bosch school ligt het voor ons even anders. Uit naam van het KPO-bestuur
wordt er meerdere malen aangegeven de nieuwbouw van de Jeroen Bosch school niet als urgent te beschouwen.
Andere scholen binnen KPO komen volgens het bestuur verder in aanmerking voor nieuwbouw en voor renovatie.
Om welke scholen dit gaat is uit de stukken niet naar voren gekomen. Voor ons is het dan ook zeer wenselijk bij
uitblijven van een uitvoerbaar decentralisatieplan deze scholen wel worden opgenomen in het HPO 2021. Wat
voor 21 december, zoals meneer Yap ook al refereerde, aan ons gepresenteerd dient te worden. In onze ogen is
om deze reden het huidige voorliggende HPO nog niet besluitrijp. Hier wringt voor de VLP dan ook de schoen.
Nee, de schoen knelt enorm. Informatie die de onderbouwing van afwijzing rechtvaardigt ontbreekt. In de
Commissie wordt meerdere malen aangehaald dat er goed overleg is geweest met de school organisaties en dat
de aanvraag moet passen in soberheid en doelmatigheid. Dit is volgens de voorzitter van het KPO nooit zo
besproken. Volgens deze bestuurder zou er een mondeling overeenstemming zijn dat drie scholen doorgeschoven
zouden worden naar het HPO 2021 en dat 7 andere aanvragen nu zouden worden gehonoreerd. In de Commissie
vergadering van 3 september wordt dat door de wethouder ten stelligste meerdere malen ontkend. Voor ons is
het belangrijk om te weten wat er nu precies is afgesproken en wanneer bij uitblijven van de doordecentralisatie
deze 9 scholen wel aan de beurt zijn. In de brief over de stand van zaken doordecentralisatie geeft de wethouder
aan de middelen voor onderwijshuisvesting kunnen effectiever en efficiënter worden ingezet. Omdat de bouw,
exploitatie en onderhoud in een hand terecht komen. In de Commissievergadering van 3 september heeft de VLP
aangegeven voorstander te zijn van samengaan van scholen indien er een duidelijke terugloop is in aantallen
leerlingen en scholen te clusteren per wijk en dorp. Past dit in de zojuist genoemde opmerking in uw brief? En in
hoeverre heeft u dit in de onderhandelingen met de schoolbesturen besproken. In de Commissievergadering van
3 september geeft de wethouder ook aan dat er geen optie is om te wachten met de vernieuwing van de Jeroen
Bosch school. De reden hiervan heeft te maken met de investeringsbedragen, volgens antwoord op de vragen van
de heer Beens van de SP. Kunt u dit verder verklaren. De heer Mens geeft ook aan dat bouwkundige verklaringen
om de aanvraag en af te wijzen ontbreken. Om welke reden en met welke motivatie zouden de scholen in de
Kroeven, Langdonk en in de Kortendijk volgens u beter passen in de plannen van de doordecentralisatie. Het
bestuur van het KPO geeft aan dat dit voor hen helemaal geen criterium is. Volgens dit zelfde bestuur zijn er
procesmatig onvolkomenheden. Volgens hen is artikel 11 en artikel 14 van de verordening niet nagekomen.
Indien we dit HPO 2020 voteren welke juridische gevolgen zou dit dan hebben voor onze gemeente? Graag hier
ook een gemotiveerde uitleg. Graag zien we dergelijke tweestrijd vanuit de schoolbesturen met het college in de
toekomst voorkomen worden. Mocht doordecentralisatie binnen korte termijn niet tot stand komen vallen we
terug op een nieuw HPO. Graag zouden we dan vooraf meer duidelijkheid zien over toe- en afwijzingen zowel aan
ons als ook aan de aangevraagde schoolbesturen. Hiervoor dienen wij graag een motie in. En die ben ik vergeten
mee te nemen…

De VOORZITTER: Bent u vergeten mee te nemen. Gelukkig hebben wij altijd alles in reserve.
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De heer VAN ZALINGE: Ik weet wel wat er in staat maar niet letterlijk.

De VOORZITTER: Alstublieft.

De heer VAN ZALINGE: Ik zal me beperken tot het dictum. Draagt het college op om in de toekomst gelijktijdig bij
raadsvoorstellen huisvestingprogramma onderwijs zowel de reden van toewijzing als ook de reden van afwijzing
duidelijk te motiveren. Mede-ingediend door PvdA en de SP.

De VOORZITTER: Dank u wel. Hartelijk dank. Wat dat ook het einde van uw betoog?

De heer VAN ZALINGE: Wat mij betreft wel.

De VOORZITTER: Ja, dank u wel, dan kunt u plaatsnemen. Ik heb geen… Wel interrupties. O, interruptie gemist van
de heer Yap van de Partij van de Arbeid.

De heer YAP: Ja, voorzitter, de VLP gaf aan het voorstel niet besluitrijp te achten. Maar bedoelt u misschien een
deel niet besluitrijp, want ik neem aan dat de VLP niet gaat dwarsliggen om een aantal scholen, ja niet te laten
verbouwen dan wel nieuwbouwen.

De VOORZITTER: De heer Van Zalinge.

De heer VAN ZALINGE: Dat klopt, dat is ook wat we duidelijk vertellen. We zijn blij met de plannen van de scholen
die al bezig zijn en daar staan we zeker achter. Alleen het is niet besluitrijp, omdat er in het HPO ook genoemd
worden Jeroen Bosch school en daar is voor ons nog te veel onduidelijkheid om daar ook mee in te stemmen. En
dat staat wel in het raadsvoorstel.

De VOORZITTER: Dank u wel. U kunt plaatsnemen. Ik heb geen mede-indieners gezien voor een eerste termijn.
Dat betekent dat ik de wethouder nu het woord wil geven. Wethouder Van Ginderen.

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, dank u wel. Als je alle aanvragen goedkeurt heb je geen gedoe en keur je een
aantal aanvragen af ja dan heb je gedoe. Dat kunnen we wel stellen. En dat komt, dat komt denk ik in de
Commissie goed tot uitdrukking. Ik moet ook zeggen dat ik daar ook kan terugkijken op een goed debat. Ook
samen met de Commissieleden en dat komt hier vanavond ook naar voren. En als ik dan heel even kijk naar de
motie dan begin ik even met de inbreng van de meneer Yap en dan kom ik zometeen even op de inbreng van de
VLP van de heer Van Zalinge. Dan vindt u daar heel veel terug in wat ik heb toegezegd in de Commissie, dat is één.
Dat we natuurlijk gaan voor doordecentralisatie ja/nee voor einde van het jaar. En dat we ervoor zorgen dat voor
het eind van het jaar ook gewoon conform de verordening een HPO 2021 ligt. Alleen als ik kijk naar de motie dan
zit het hem juist in dat woordje parallel. Want die trekt en tegelijkertijd laten lopen en tegelijkertijd schaken op
een aantal borden dat is lastig. En dan kijk ik ook heel even naar uw eigen raad, de raad heeft in de Commissie
ook aangegeven, ik mag wel stellen aangedrongen, om juist als het gaat om de doordecentralisatie tempo te
maken. Om daar dan finaal in 2020 voor het eind van het jaar iets van te kunnen berichten, go-no go, ja of nee. En
dan is het denk ik juist belangrijk dat we dat in de goede volgorde doen.
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De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, u heeft een interruptie van de heer Yap.

De heer YAP: Nou ja voorzitter, u kunt toch erkennen dat is al jaren dat deze beide trajecten parallel lopen, want
ieder jaar stelt u nog steeds een HPO vast. En al jaren bent u in gesprek over die doordecentralisatie. Dus wat
maakt dit dan het verschil om dat niet te doen.

De VOORZITTER: Wethouder Van Ginderen.

De heer VAN GINDEREN: Ik denk als u terugkijkt naar 2020 en kijkt u ook heel even in de besprekingen van het
afgelopen jaar en nu heeft dat kunnen zien aan de hand van brieven die ik u heb gestuurd en de toelichting die ik
in de Commissie heb gegeven, dat is een bijzonder jaar. We hebben juist gezegd in deze besprekingen kijkend
naar 2020 laten wij eerst eens even goed kijken hoe ver we komen met de doordecentralisatie. En dat heb ik u
toegelicht in de Commissie toen wij zagen van luister dat gaat hem en dan kijk ik even naar de coronaperiode, dat
gaat hem straks niet meer worden, hebben wij gezegd van ja dan gaan we toch voor een HPO. En ik vind het
essentieel en ik kan niet anders benadrukken, echt essentieel dat ik u in 2020 ook gewoon laat weten of dat nou
nog goed komt of niet. Kijk ik vind het heel belangrijk als we terugkijken naar de afgelopen jaren wat daarin is
gebeurd en het hele proces, dat daar intensief is gewerkt.

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, de heer Emmen heeft een interruptie.

De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik hoor de wethouder aangeven het parallelle proces is in
dit stadium niet haalbaar. Tegelijkertijd doet de wethouder wel de toezegging voor het eind van het jaar met
duidelijkheid te komen. En bij een no go voor het eind van het jaar met een HPO 2021 te komen. Kan de
wethouder dan ook even duiden op welk moment wij de go of no go doordecentralisatie mogen verwachten en
per wanneer we dan het indien noodzakelijk het HPO 2021 nog dit jaar mogen verwachten.

De VOORZITTER: Wethouder.

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, die zelfde vraag is in de Commissie gesteld. En toen is er ook gevraagd
naar een datum. En toen heb ik ook aangegeven dat dat een datum zal zijn die in ieder geval voor het einde van
het jaar zal vallen. Kijk het is belangrijk dat we natuurlijk de processen dusdanig inrichten dat we niet op het
allerlaatste moment nog even met een HPO moeten gaan komen, want daar is ook overleg voor nodig. En
overigens en dat werd hier ook al genoemd vanavond, we weten natuurlijk allemaal wel welke aanvragen er op
dit moment al voor 2021 zullen aankomen. Maar ik vind het wel belangrijk om de check natuurlijk nog met de
schoolbesturen te doen, om dat overleg ook aan te gaan. Maar wel in deze volgorde. Als ik kijk naar de motie dan
wringt bij mij de schoen die metafoor is al een paar keer gevallen, maar bij mij wringt die echte schoen bij dat
woordje parallel. En dat wil niet zeggen dat als het gaat om het HPO dat daar natuurlijk de nodige
voorbereidingen voor kunnen worden getroffen, maar als het echt gaat om besluitvorming, voor besluitvorming
dan zeg ik op mijn beurt dan is dit, kijkend naar het bijzondere jaar 2020, dan blijf ik bij mijn standpunt in de
Commissie dat de volgorde is dat we eerst intensief gaan voor door decentralisatie. U heeft kunnen lezen
overigens, en dat vind ik toch ook wel belangrijk om te noemen, kunnen lezen in mijn brief die hij zelf heeft
gevraagd kunt u voor mij nog op een rijtje zetten de voor- en nadelen. Dat is een uitgebreide opsomming, ik heb u
helemaal meegenomen ook in het proces om te kijken van nou welke punten van overeenstemming hebben we,
en welke punten van verschillen hebben we nog op dit moment. Nou, dan kunt u zich realiseren dat het hem
natuurlijk zit in die verschillen die wij op dit moment nog hebben te slechten. Ze zijn niet onbelangrijk. Het gaat
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ook best heel even om een paar centen, maar ik vind het belangrijk genoeg om de komende periode die stappen
nog met elkaar te durven zetten. En als ik de schoolbesturen goed begrijp zeggen zij op hun beurt ook nog ja wij
willen nog gaan voor die doordecentralisatie. Want als ik heel even kijk naar die voor- en nadelen daar is ten
opzichte van een halfjaar geleden of ten opzichte van een jaar geleden niets in veranderd. Ik durf het best te
stellen ten opzichte van een jaar geleden zijn wij daar wel tot elkaar gekomen. Maar we zijn er finaal nog niet.
Kortom, ik ontraad u de motie. Als het woord parallel eruit zou gaan dan komt die precies terug bij de woorden
die ik in de Commissie heb genoemd. Zoals de motie er nu ligt kan ik er niet mee instemmen. Dan de bijdrage van
de VLP. Ja, ja de VLP worstelt en noemt het raadsvoorstel nog niet besluitrijp. Dat begrijp ik eerlijk gezegd niet. De
Jeroen Bosch school heeft u vragen over, begrijp ik niet. Jeroen Bosch school heeft KPO aangevraagd. Daar is een
onderbouwing voor. Dus het zou een beetje vreemd zijn als we nu zouden zeggen van ja doordat er gedoe is, ik
pak nog maar even dat woord uit het begin van mijn betoog terug, zouden we dan Jeroen Bosch school van het
lijstje af moeten halen. Moeten we zeker niet doen.

De VOORZITTER: De heer Van Zalinge?

De heer VAN ZALINGE: Dank u wel, voorzitter. Toch is er nog een schrijven geweest op 21 september vanuit KPO
waarin ze nog een keer aangeven dat zij de urgentie van de Jeroen Bosch school niet zien ten opzichte van de
andere aanvragen die zij hebben gedaan. Dus zij vragen zich af waarom is er gekozen voor de Jeroen Bosch school
en niet voor de andere aanvragen.

De VOORZITTER: Wethouder.

De heer VAN GINDEREN: Ja, als u goed kijkt naar de brief die ik heb gestuurd, heb ik u daar een toelichting
gegeven waarom wij daar niet voor hebben gekozen. En als u en ik begrijp eerlijk gezegd ook niet, maar dan ga ik
heel even in dat was ik eigenlijk niet van plan op de reactie die we ook van KPO hebben gekregen, maar ik begrijp
dan niet dat KPO deze houding aanneemt ten opzichten van Jeroen Bosch, want dat vind ik vreemd. Want die
hebben ze zelf aangevraagd, ik kan er niets anders van maken, helaas.

De VOORZITTER: De heer Yap.

De heer YAP: Voorzitter, nu draait de wethouder het toch een beetje om want de discussie was nou net, die
heeft, daar had de Commissie geen beeld bij dat bij KPO de indruk was dat er 7 scholen toegekend zouden
worden inderdaad waaronder de Jeroen Bosch school. Maar tot de verrassing blijft Jeroen Bosch over en dat was
hun reactie dat was nou binnen die 7 niet de meeste urgente, dat lees ik steeds in hun reactie. Dus vandaar ook
denk ik het betoog van collega Van Zalinge van de VLP ja dat dat in het kader van besluitrijpheid en logisch om
daarover te stemmen ja niet zo logisch zou zijn. Hoe ziet u dat dan, want met die boodschap van de KPO,
onderwijsbestuur KPO, is het toch niet raar dat wij ook zien ze geven aan binnen al die 10 aanvragen was dit voor
hun niet de meest urgente als er maar eentje overblijft.

De VOORZITTER: Helder. Uw gaat zichzelf herhalen, dus ik ga door naar de wethouder.

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dan kan ik alleen maar herhalen wat ik ook in mijn brief heb geschreven
als het gaat om de afwijzing van de overige scholen, dat we dat we juist daar een lagere prioritering zien als
college. En dat KPO het daar met die argumentatie niet eens is, ja daar verschillen wij van mening over. Maar de
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toelichting blijft wat mij betreft hetzelfde. En dan blijft Jeroen Bosch op dat moment nog over, en Jeroen Bosch
blijft dan wat ons betreft ook gewoon nog staan.

De VOORZITTER: Gaat u verder wethouder. O nee, de heer Yap een aanvullende vraag.

De heer YAP: Maar de enige argumentatie die u daar toch voor heeft, heeft niets met de huisvesting of de
verordening onderwijshuisvesting te maken maar toch met het plan Groot Mariadal?

De VOORZITTER: Wethouder.

De heer VAN GINDEREN: Nee, nu draait u het om. Als we kijken naar de toelichting die u van mij heeft gekregen
als het gaat om de overige scholen vindt u daar terug wat de argumentatie is. En als het gaat om Jeroen Bosch, ja
dan natuurlijk weten we dat dat daar een relatie ligt met de ontwikkeling van Groot Mariadal, maar dan weet u
ook dat Jeroen Bosch. En ik blijf dat die ook door KPO zelf is aangevraagd. En ik moet zeggen dat verwondert mij
dan ook later in de brief van KPO in de reacties, dat ik dan zie van ja wij hebben het in 2021 helemaal niet nodig.
Ja, ik moet daar toch, dan wil ik wel eens weten van waarom hebben wij dat dan in 2021 niet nodig, waarom
vraagt KPO het dan toch wel aan. En voorzitter, ik ga heel even verder op het betoog van de VLP als het dan gaat
om 2021 en het gaat juist om zeg maar hoe gaan we daarin verder, ja dan haak ik aan op mijn eerste stukje van
mijn betoog doordecentralisatie kan denk ik een hele goede oplossing zijn, zijn we dichtbij. Onze deur en zeker de
deur vanuit onze kant vanuit de gemeente, vanuit het college, die staat als het gaat om de onderwijspartners nog
open. En 2021 en dat is het andere alternatief is dat we dan inderdaad meerjarig HPO of een HPO krijgen. Nou en
dat is ook precies de volgorde zoals ik die in de Commissie heb aangegeven. En ik denk eerlijk gezegd dat wij in die
volgorde de schoolbesturen niet tekort doen, maar vooral ook gewoon onze studerende kinderen en onze
schoolgaande kinderen ook niet tekort doen op deze manier. Dan nog heel even de motie van de VLP. Ik moest
even in mijn geheugen graven, want ik ben niet voor niets even begonnen met gedoe. En ik realiseer me best dat
ik misschien het gedoe ook wel wat over mezelf heb afgeroepen door het feit dat ik mij niet zo goed heb
verplaatst in uw vragen. Want ik kan me best voorstellen dat u denkt van ja hoe zit dat met die argumentatie. En
toen heb ik dat later aangevuld. En toen moest ik nog eens even echt heel diep in mijn geheugen graven, want ik
kan mij nog herinneren en wellicht een aantal andere collega’s in de zaal ook, toen ik in de zaal zat en ik zie
meneer Van Gestel nogal knikken dat mijn voorgangers bij HPO inderdaad bij positief besluit en bij een negatief
besluit ook de argumentatie. Dus als het gaat om de motie van de VLP dan zou ik willen zeggen ja die omarm ik
want ik kan me heel goed voorstellen, ik hoop het eerlijk gezegd niet dat ik hem hoef uit te voeren. Want als ik
hem niet hoef uit te voeren hebben we door decentralisatie, dus dan breng ik u goed nieuws. Maar als dat wel zo
is en we komen met een HPO, ja dan denk ik dat het goed is als daar een afgewezen aanvraag tussen zit dat we
die ook gewoon netjes beargumenteren dan heeft u als het gaat om de kredietvotatie gewoon een collegebesluit
met argumenten op een rijtje. Dat lijkt mij een goed voorstel dus ik wil die motie van de VLP overnemen en dan
laat ik aan de VLP over of zij hem nog in stemming willen brengen. Voorzitter, dank u wel.

De VOORZITTER: En dank aan u wethouder. Ik kijk… De heer Van Zalinge op de valreep.

De heer VAN ZALINGE: Ja, dank u wel, voor uw duidelijke uitleg in ieder geval in onze motie. Ja, dan kom ik toch
nog even op stel dat die doordecentralisatie er niet komt. En we zitten natuurlijk al heel dicht bij het einde van
het jaar. En wat gaat er nog gebeuren de komende weken met de ontwikkelingen corona en dergelijke, gaan we
gewoon weer op slot en hoe gaat het dan met de onderhandelingen. Die aanvragen die nu door de KPO zijn
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gedaan en nog niet zijn toegekend in 2020, u geeft aan ja u weet al welke aanvragen er in het HPO van 2021 dan
terechtkomen. Komen dan ook daadwerkelijk die aanvragen in het HPO 2021 terecht.

De VOORZITTER: Wethouder.

De heer VAN GINDEREN: Als eerste voorzitter, zal ik natuurlijk even de check doen, want u kunt zich ook wel
voorstellen dat iedereen op dit moment ook heel even meekijkt ineens, iets van nou hoe gaat deze avond verder
verlopen. Maar in eerste instantie dus natuurlijk heel even om die check te doen, zodat wij die voorbereidingen
ook kunnen treffen en dat is ook overigens conform verordening, want de verordening geeft ook aan dat er een
concept-HPO moet komen wat je vervolgens met de schoolbesturen bespreekt. Dus die check die volgt. Ja.

De VOORZITTER: Aanvullende vraag, meneer Van Zalinge.

De heer VAN ZALINGE: Ja, dan is gelijk weer mijn aanvullende vraag, omdat ja in het laatste schrijven van de heer
Mens zijn een aantal artikelnummers van verordeningen worden genoemd en ik ben helemaal niet juridisch
onderlegd. Ik ben me er echt in gaan verdiepen. En ik vraag me af dat als de KPO echt kwaadwillend is en echt per
se toch die 9 scholen ook nog er doorheen wil krijgen en ze zullen gerechtelijke stappen ondernemen. Wat heeft
dat voor gevolgen voor ons als gemeente?

De VOORZITTER: Ik beschouw dit wel als uw tweede termijn eigenlijk al.

De heer VAN ZALINGE: O, sorry.

De VOORZITTER: Goed, ik sta hem nu voor deze keer toe. Ga uw gang aan de wethouder.

De heer VAN ZALINGE: Sorry.

De heer VAN GINDEREN: Ja, de vraag is eerst heel even of dat gebeurt. Ja. En als ik kijk naar zeg maar de maanden
die ons nog resteren en de gesprekken zoals ik zojuist heb geschetst, dan vraag ik me dat inderdaad sowieso af.
Maar het is altijd mogelijk natuurlijk dat dat gebeurt. En dan ja ik heb dat argument in de Commissie ook
aangegeven, ook genoemd. U moet zich natuurlijk wel realiseren als we kijken naar de stappen die we dit jaar
hebben ondernomen dat we daar, ik kan me nog goed herinneren dat een van de andere insprekers zich daar ook
aan refereerde, dat hebben we natuurlijk wel allemaal in overleg met elkaar gedaan. Dus dan vraag ik mij ook af
als er bezwaar gemaakt zou worden, als, ja hoe daar tegen aan gekeken zal worden. We praten ook nu over ja uw
vraag gaat over KPO, maar ik kan me zo ook voorstellen dat ze in de toekomst moeten kijken van hoe gaan andere
schoolbesturen daarmee om. Maar nogmaals ik hoop niet dat het gebeurt. Ik kan me eerlijk gezegd ook niet zo
voorstellen kijkend naar het feit dat we nu in september zitten en dat we dit traject nog met elkaar kunnen
doorlopen. En zoals gezegd ik wil het hier best wel herhalen, wat mij betreft, wat het college betreft we zijn
uitnodigend, willen graag dat gesprek aan in de volgorde zoals ik die heb benoemd. U heeft daar in de Commissie
ook een duidelijke oproep voor gedaan. Nou en dat traject doorlopen we. En als ik ergens merk dat ik u in de
komende maanden dat het nodig is om u al te gaan informeren, nou dan zal ik dat doen.
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De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik ga door naar de tweede termijn. Ik begin met de heer Yap. U wilt
even schorsen? Ja. Waar heeft u behoefte aan 5 a 10 minuten? 10 minuten geschorst. Ja, u bent slecht te
verstaan daar. 2 minuten? 2 minuten schorsing.

De VOORZITTER schorst de vergadering voor 2 minuten.

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering.

De VOORZITTER: De heer Yap bent u inmiddels… Ja? Ik zie een duim omhoog. Mag ik u, mag ik u allen verzoeken
uw plaatsen weer in te nemen? De heer Yap maakt zijn entree naar voren in de vergadering. Meneer Van Zalinge
mag ik u ook verzoeken te gaan zitten? De heer De Regt, alstublieft, meneer Verbeek? Ik ga er voor het proces
vanuit dat dit meteen uw tweede termijn is meneer Yap. Ja.

De heer YAP: Ja, ik zal eerst de wijziging van de motie voorlezen, voorzitter. Als het gaat om de twee beslispunten
schrappen we beslispunt 1 en daarvoor komt een en beslispunt 2 eigenlijk ook, maar er komt een nieuw
beslispunt dat we simpel zeggen het proces van het wel of niet doordecentraliseren onderwijshuisvesting primair
onderwijs voor 31 december 2020 af te ronden. Nogmaals dat doen we omdat dat ook maar hier eens een keer in
deze zaal kan worden vastgelegd. Dus voorzitter, daar verzoeken wij om. Toelichting ook op waarom wij toch dat
eerste beslispunt schrappen, omdat we kunnen billijken dat de onderwijsbesturen zelf daarmee aan de slag gaan.
Die kennen de verordening, die weten waar ze de gemeente op kunnen aanspreken. En voorzitter nog even
terugkomend op het proces van die onderhandelingen. In de brief van het college wordt nog gesteld dat er een
beetje discussie is over aanvullende middelen voor sloop, bouwrijp maken en tijdelijke huisvesting. En even nog
eendachtig richting het huidige raadsvoorstel is het nu zo wel dat in het huidige raadsvoorstel staan er kosten
opgenomen voor nieuwbouw of vernieuwbouw, Ziezo onder meer Zilverlinde en Kroevendonk en daarin staat in
een bijlage opgenomen de bedragen zijn exclusief dit soort kosten sloop, tijdelijke huisvesting en dergelijke. Maar
wat zijn daarover de afspraken? Want krijgen ze uiteindelijk die werkelijke kosten nog daarbovenop vergoed?
Daar is onze fractie nog benieuwd naar. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. En de aangepaste…O voordat u gaat, ik denk dat de heer Emmen…
Nee, de heer Emmen u wilt een tweede termijn? Wat wilt u? U wilt een tweede termijn. Die krijgt u zo meteen.
Dank u wel, de heer Yap. Ik wilde eerst een tweede termijn aan de heer Van Zalinge geven. U was mede-indiener,
neem me niet kwalijk.

De heer VAN ZALINGE: Dank u wel, voorzitter. Ja even terugkomend op onze eerste termijn, toen hebben wij nog
aangegeven doordecentralisatie, de onderhandelingen zijn volop bezig en er wordt onder andere genoemd dat
effectiviteit een belangrijk punt daarin is. In hoeverre neemt u ons idee wat we in de Commissievergadering naar
voren hebben gebracht voor de clusteren van wijken dorp en het samen laten gaan van scholen die door leerling
terugloop te klein worden, in hoeverre gaat u dat stimuleren in de decentralisatie.

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van Zalinge. Dan de heer Emmen. Een vraag stellen aan de heer Van
Zalinge? Ja, maar ik heb eerst een tweede termijn aan de heer Emmen gegeven.

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat ik net zoals in de Commissievergadering voorop stellen
dat D66 in zal stemmen met het voorliggend HPO. Vooral omdat er op dit moment feitelijk geen keuze meer is. De
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sloop van het oude gebouw van Ziezo is tenslotte al gestart. En in het belang van de leerlingen kunnen wij
inmiddels niet meer anders dan instemmen. Dat wil echter niet zeggen dat we tevreden zijn over het proces
rondom dit voorstel. En evenmin over het sterk aan het HPO verbonden proces van doordecentralisatie. Het feit
dat we dit voorstel bijna jaar te laat ontvingen en dus bijna jaar te laat vaststellen getuigt naar onze mening
eigenlijk niet van respect voor de positie van de raad of de positie van schoolbesturen. Maar voorzitter, laten we
ervan uitgaan dat het niet de intentie van de portefeuille was. Laten we er vanuit gaan dat er gehandeld is vanuit
oprechte overtuiging dat het proces van doordecentralisatie nog zinvol en hoopvol is. Dat is natuurlijk heel
legitiem en getrouw aan de kaders die door de raad gesteld zijn. D66 stelt echter de vraag of deze kaders niet aan
herziening toe zijn. Wij zijn niet langer overtuigd van nut, noodzaak en haalbaarheid van de doordecentralisatie
en vrezen dat een eventuele doordecentralisatie ongewenste neveneffecten met zich mee zal brengen. In het
bijzonder voorzitter extra overhead bij schoolbesturen hetgeen zelden tot nooit leidt tot betere kwaliteit van het
onderwijs en vrijwel altijd tot hogere kosten. In conclusie voorzitter dient D66 de motie van de PvdA mede in en
steunen we ook de motie van de VLP. In de hoop dat we alsnog verrast worden met een uitstekend voorstel
doordecentralisatie, maar in de verwachting dat we nog eind dit jaar een zorgvuldig HPO 2021

mogen ontvangen. Om na de vaststelling hiervan als raad betere eigentijdse kaders op te stellen voor de
huisvesting van het primair onderwijs. We nemen onze ideeën dan ook mee naar die discussie. Tot zover,
voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Dan heb ik in ieder geval voor de tweede termijn de heer
Verstraten staan. Ik zie ook de heer Raijmaekers en mevrouw Gepkens en dat doen we ook in die volgorde. Dus ik
begin bij de heer Verstraten, dan de heer Raijmaekers en dan mevrouw Gepkens.

De heer VERSTRATEN: Sorry, voorzitter ik was iets te voortvarend daarnet, maar ik proefde toch ook iets van de
Chinese setting vanavond. Verder de wethouder heeft een tip aan onze premier gegeven “wat een gedoe”, die
moeten we er ook maar in houden. In de Commissievergadering hebben wij heel duidelijk aangegeven waar wij
voor staan. De VVD ziet veel voordelen in de doordecentralisatie en in Commissie zijn wij er inhoudelijk op
ingegaan. Een paar weken laten staan betrokken partijen en dan met name college en KPO op zijn zachts gezegd
niet naast elkaar en dat is jammer. De toonzetting vanuit het andere schoolbestuur ja is wat dat betreft toch net
even wat anders. Samen zit je aan de onderhandelingstafel en vervolgens gaan er allerlei brieven richting de raad
waarbij de inhoud niet mals is. En dan ook nog in termen als bijvoorbeeld wie spreekt hier nu de waarheid. Dat is
niet veelbelovend wanneer je samen aan een belangrijk doordecentralisatieproces werkt. Ook lees ik dat je een
meerjarenplan HPO parallel kunt laten lopen met het doordecentralisatietraject. Nou, daarbij vragen wij ons toch
echt af hoe je dit wilt doen gezien de huidige stand punten c.q. verhoudingen. De VVD heeft u reeds opgeroepen
de rug te rechten en het nu toch echt voor elkaar te krijgen. De kennis en kunde is er bij de
onderhandelingspartners, nu alleen de volstrekte wil nog. Haal hierbij nogmaals de nog niet zo lang geleden
totstandkoming van het Integraal Kindcentrum in Wouw aan, waar ook heel veel gedoe was en gekoppeld aan
een hoge investeringsbedrag. En zijn we daar uitgekomen? Ja. Dus het kan wel. KPO kijk in de spiegel en u zit vast
te kijken thuis en durf te zeggen dat het op deze manier niet kan. Blijf niet hangen in drammerige sferen, in eigen
wensenlijstjes en kijk naar het grote geheel. Beste wethouder, ook u moet zich afvragen of u ergens in het reeds
langlopende doordecentralisatietraject iets heb laten liggen. Waar kunt u nog eventueel bijstellen. Er staat veel
op het spel, het zijn grote investeringen. Welles-nietes is een slecht signaal naar onze inwoners. Wat zijn de opties
voor de komende termijn. Optie één, de stekker eruit en de gemoeide kosten gaan we anders besteden, terug
naar de oude situatie, regie bij de gemeente en vervolgens een meerjarig HPO opstellen. Zouden we erg jammer
vinden en een gemiste kans. Optie twee, verder met de overige schoolbesturen zonder KPO. Optie drie en dat is
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natuurlijk de meest wenselijke, doordecentraliseren voor 31/12 en inclusief KPO uiteraard. Blijf dus in een
constructieve dialoog met elkaar, met de nadruk op “met”. Eventueel nog een kleine suggestie voor de
onderhandelingen middelbare scholen doen het hartstikke goed zijn een aantal jaren geleden met
doordecentraliseren begonnen en dat is echt succesvol verlopen. Misschien een keer de directeur van het JTC
college in Roosendaal vragen om een keer aan te schuiven. Hij is inmiddels een expert op dat vlak. Het is maar
een suggestie. HPO 2020 is als raadsstuk voor ons een ja, omdat deze garantie geeft aan uitvoering van projecten
die niet meer kunnen worden uitgesteld. En zeg nu zelf die onderwijsgaande kinderen die mogen hier toch niet de
dupe van zijn. Ze zouden eens moeten weten. Wat betreft de moties VLP van meneer Van Zalinge is al door de
wethouder aangegeven prima dat gaat gewoon gebeuren, dus daar kunnen we mee leven. Nou de heer Yap heeft
zijn motie ook aangepast. Als ik het goed begrijp is er nog een punt doordecentralisatie bekend voor 31/12. En als
dat het enige punt van deze motie is kunnen wij daar ook mee leven. Dat was het.

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verstraten. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Raijmaekers.

De heer RAIJMAEKERS: Bedankt, voorzitter. Er is veel te doen over het dossier HPO en vooral in de relatie naar
doordecentralisatie huisvesting. Ik zal het verder DCC noemen, dan struikel ik in ieder geval niet meer over die
term. De inspraak, aanvullende documentatie van de wethouder een briefwisseling van het name KPO spreekt
boekdelen. Veel commotie en emotie omtrent afwikkeling HPO 2020 en de verdere toekomst naar 2021, maar
vooral naar het DCC. Wij als Roosendaalse Lijst constateren hierbij dat: Een, de gesprekken ten behoeve van deze
DCC in het primair onderwijs nu al geruime tijd lopen. Twee, de communicatie en de relatie tussen college en
schoolbesturen met name KPO zijn tot nu toe niet altijd even goed verlopen. Dit heeft tot irritaties geleid
waardoor de DCC nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Drie, het kan niet zo zijn dat dit ten koste gaat van de
kinderen die in Roosendaal en in omliggende dorpen naar school gaan. Geen van de partijen zal dit willen. Het
behoort dan ook geen argument te zijn in de huidige besprekingen. En het past niet bij organisaties die op een
volwassen manier uit een impasse moeten willen komen. Naar onze mening van de Roosendaalse Lijst dient er
het nodige te gebeuren. Het is wenselijk dat er nu snel tot een afronding wordt gekomen van het DCC. Hier zal
echt de prioriteit moeten liggen waardoor uiteindelijk een jaarlijks HPO niet meer nodig zal zijn. Twee, dit kan
alleen maar door een verbeterde communicatie tussen college en schoolbesturen met name KPO. En we hebben
zelfs al tijdens de Commissie het idee ingebracht om een intermediair daarbij in te schakelen. Misschien kan de
wethouder daar nog een antwoord op geven of dat eventueel nog een optie zou kunnen zijn. Maar wij willen wel
duidelijk hebben dat de deadline eind 2020 kraakhelder moet zijn.

De VOORZITTER: Voor u verdergaat, de heer Van Zalinge heeft een interruptie.

De heer VAN ZALINGE: Dank u wel, voorzitter. Ja u geeft aan er moet snel en doeltreffend moeten we bij elkaar
komen. En nu stelt u een mediator voor denkt u niet dat dat de hele situatie gaat vertragen, want dan moeten er
weer gesprekken plaatsvinden, er moet weer overlegd worden. Het kost ook weer onnodig veel geld dat we beter
in het onderwijs kunnen steken. De wethouder gaf aan mijn deur staat open. Denkt u niet dat twee volwassen
mensen er samen ook gewoon goed uit kunnen komen.

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers.

De heer RAIJMAEKERS: Op zich wel, maar bij andere dossiers is gebleken dat een mediator toch succesvol kan zijn
dus het is alleen maar een voorstel dat ik de wethouder mee wil geven. En het is aan de wethouder om dat ook te
kunnen beantwoorden. Die kan dat het beste inschatten.
28

De VOORZITTER: Gaat u verder.

De heer RAIJMAEKERS: En mocht DCC niet slagen en het moet voor 2021 niet helder zijn roepen wij het college op
om ons tijdig te informeren wat de vervolgstappen zijn hierna. En mee te werken aan een uitloop naar 2021 HPO
en wellicht een meerjarig HPO. De aanvragen hiervoor zijn al binnen en kunnen relatief snel worden opgepakt. En
tijdens de Commissie gaf de wethouder aan dat in soorten terminologie ook verder te gaan. Hij verwachte dan
ook dat hij die logische chronologische volgorde dit gaat gebeuren, derhalve eerst DCC en dan in noodzaak HPO.
Op basis van een heldere communicatie over afwegingen, keuzen en resultaten. Wij gingen oorspronkelijk niet
mee met de moties van de Partij van de Arbeid nu ze zijn aangepast kunnen we daar goed mee leven. En ten
aanzien van de communicatie, de motie van de VLP mocht het nodig zijn dat DCC toch slaagt is dit eigenlijk ook
niet meer nodig, maar communicatie is natuurlijk altijd goed. Dus daar valt altijd over te praten. Tot zover,
voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raijmaekers. Dan mevrouw Gepkens, aan u het woord.

Mevrouw GEPKENS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook van onze kant uit nog even een tweede termijn. Ik herhaal wat
GroenLinks heeft aangegeven in de commissie, dat wij zullen instemmen met het voorstel van de HPO omdat het
in dit geval het beste is wat we kunnen doen voor het onderwijs. Natuurlijk gaat het over, vooral over de
doordecentralisatie om te kijken of we daar in 2020 nog een resultaat van kunnen krijgen. Nou, u herinnert zich
vast mijn betoog uit de Commissie dat ik daar zeer voor ben dat we dat in 2020 nog voor elkaar krijgen. In ieder
geval in principeovereenkomst. En ik kan me niet voorstellen dat niet alle partijen daar het belang voor zichzelf
ook inzien. Dus ik verwacht eigenlijk dat ze op de uitnodiging van de wethouder zullen ingaan en daar een besluit
over willen gaan nemen. Ik herhaal ook nog even dat we vanuit GroenLinks zeer achter het idee van
doordecentralisatie staan, omdat daarmee we voor de toekomst een situatie ontstaat waarmee de verschillende
partijen die belang hebben bij goede onderwijshuisvesting dat die samen in het vervolg daar invulling aan geven.
Dat is overigens ook de intentie, begrijp ik inmiddels, van de landelijke politiek. Omdat de Minister ook een
voorstel aan het maken is voor besluitvorming in 2021 over een integraal huisvestingsplan, waarbij voor de
scholen voor een jaar of 20 een meerjarenraming gestalte wordt gegeven en die wordt dan elke 4 jaar herijkt.
Maar dat zullen we nog zien. Als het gaat om de moties dan sluit ik me eigenlijk aan bij de woorden van meneer
Raijmaekers omdat moties inmiddels zo zijn aangepast dat ze de intentie die we denk ik allemaal hebben om tot
resultaat te komen in 2020, waarom vergis ik me elke keer, 2020 om dat voor elkaar te krijgen, omdat die dat
ondersteunen. Tot zover, dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Gepkens. Ik heb geen andere aanmeldingen voor de tweede termijn
gekregen. Dan wil ik het woord aan de wethouder geven. Wethouder Van Ginderen.

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, er waren eerst nog een paar vragen van een aantal partijen daar zal ik eerst
even op ingaan. De VLP als het gaat om u had het over clustering. Ik heb overigens gezien KPO spreekt in dat geval
liefst over wijkgerichte aanpak, ook goed. Even kijkend naar de strekking wat ermee wordt bedoeld dat komt
terug in het integraal huisvestingsplan dat is onderdeel van de doordecentralisatie. Want dat is vind ik, het is niet
aan de gemeente dat is juist aan de scholen en de schoolbesturen om dat op te zetten. Dat is daar onderdeel van
en ik denk dat het ook om daar al even op vooruit te lopen het verstandig is dat als het geen doordecentralisatie
wordt, maar het wordt bijvoorbeeld een meerjarig HPO dan kijk je ook wat verder vooruit. Ja dan zal ook zo’n
integraal huisvestingsplan natuurlijk de basis daarvoor zijn, want dat noem ik dan eigenlijk de onderlegger, de
onderlegger daarvoor. Roosendaalse Lijst intermediair, ja ben ik geen voorstander van. Waarom? Ik denk dat het
vertragend gaat werken. U weet hoe dat gaat. Dan maken we kennis met zo iemand die gaat nog eens babbelen,
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dan komt er nog eens een gesprekje. Ja, dan ben je zo heel even een poosje verder. Het lijkt me niet verstandig.
En ik denk eerlijk gezegd gewoon ik hoorde laatst iemand tegen mij zeggen van ja René daar moeten toch
volwassen dames en heren als die een zakelijk geschil van inzicht hebben, gewoon uit zien te komen. En dat vind
ik ook, dat vind ik ook. Dus ik vind wel dat we, dat we daarvoor moeten gaan. En het is niet voor niets dat ik in
mijn eerste termijn dat al aangaf, die deur staat open, die uitnodiging staat. Maar daar hebben we wel heel even
elkaar voor nodig. Dat is duidelijk. Even meneer Emmen die refereerde, die ziet eigenlijk doordecentralisatie niet
zitten. Ja, er werd hier al heel even genoemd het voorbeeld van het VO, JTC meneer Van Jetten werd ook al heel
even gerefereerd, ja je ziet daar juist wel die voordelen. Ik weet als het gaat om het primair onderwijs complex is
maar ik zou toch vooral kijken naar de voordelen die het heeft. En ja ik denk dat het ook belangrijk is om gewoon
te stellen op het moment dat we er nu echt finaal achter komen dat schoolbesturen nog niet zover zijn, dan is het
ook aan hen om dat inderdaad kenbaar te maken.

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Van den Beemt.

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik meen…

De VOORZITTER: Probeert u het eens opnieuw?

De heer VAN DEN BEEMT: Dan gaan we het nog een keer proberen. Dank u wel, voorzitter. Ik meen me te
herinneren van de Commissiebehandeling dat er de indruk bestond dat de VO-scholen wat groter zijn dan de
besturen van de basisscholen. Maar ik kreeg eigenlijk zelf het gevoel dat KPO juist veel groter is dan bijvoorbeeld
het JTC wat dan in de term een eenzitter is. Dan ben ik daar niet achter gekomen, achter of zelf ingedoken in die
informatie, maar heeft de wethouder misschien een beeld van hoe dat zit met schaalverschillen in besturen,
professionaliteit en dergelijke van de VO-scholen versus het primair onderwijs.

De VOORZITTER: Heldere vraag. Wethouder.

De heer VAN GINDEREN: Daar kan ik u wel duiding over geven. Dan neem ik u heel even terug een aantal van u
was daar ook bij, bij de doordecentralisatie van het VO. Daar hadden we OMO als overkoepelende organisatie van
Norbertus, Gertrudis, Da Vinci, etcetera. En we hadden JTC en daarboven eigenlijk onderdeel van de Stichting
SOFOR hij kwam daarnet bij de A-stukken nog even voorbij. Wat we natuurlijk en u weet ongetwijfeld ook nog we
hebben daar als het gaat om de structuur van de contracten is hetzelfde, maar er zitten wel verschillen in als het
ging om indexen. Kijkt u het nog maar even goed na. Dat heeft ook te maken met inderdaad hoe de opbouw is.
JTC denk ik heel duidelijk en heel duidelijk zichtbaar nu aan de Commandobaan en nu met de uitbreiding van het
mavo-gebouw om het zo maar te stellen. Ja en u noemt dat eenpitter, ja inderdaad. Kijkend naar ook de
gebouwen, maar ook kijkend naar het werkgebied is dat overzichtelijk. Bij Norbertus, Gertrudis en OMO is dat
groter, OMO is een grote organisatie, veel scholen in Zuid-Nederland. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat er
een verschil is in risicoprofiel. Dat zelfde zie je natuurlijk terug bij het basisonderwijs, alleen daar zijn de, daar is
de materie wat complexer. Want kijk ja naar KPO veel scholen, ruim werkgebied, maar daar zie je ook heel
duidelijk als je dat vergelijkt met OMO minder scholen het openbaar onderwijs maar weer een heel ander
werkgebied, want OMO opereert ook in de gemeente Drimmelen bijvoorbeeld. En dan heb je bijvoorbeeld
Kroevendonk om maar een goed voorbeeld te noemen of ik zou bijna kunnen zeggen ook Zilverlinde de vrije
school ja dat zijn echte eenpitters. Dus dat risicoprofiel en dat realiseer ik me terdege, dat risicoprofiel is heel
anders. En kan me dus ook heel goed voorstellen dat bestuurders, maar ook raden van toezicht daar ook op een
andere manier naar kijken. Dat klopt, ja dat klopt en dat maakt nou juist zo complex. Ik hoop in ieder geval dat
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daarmee uw antwoord wat nadere duiding te hebben gegeven. Even kijken… Ja dan nog heel even. Ik wil even
terug op de motie, nou heb ik hem aardig in mijn geheugen zitten. Maar normaal gesproken, voorzitter, krijg ik
een stukje papier waarop die staat. En het is toch wel belangrijk… Dank u wel. Nee dan klopt het met wat ik heb
meegeschreven. Dan check ik nog heel even voor de goede orde. Het beslispunt 1 is vervallen, meneer Yap. En
daar heeft u dan van gemaakt het proces van wel/niet doordecentraliseren van onderwijshuisvesting voor 31
december af te ronden. Ja? Nou, kan ik mee leven om de hele simpele reden dat dat helemaal parallel loopt met
de toezegging in de Commissie, maar ook met de toezeggingen die ik hier zojuist heb gedaan. Ja, ja hij loopt
parallel, maar parallel staat niet in de motie voor de goede orde. Ja en dan wil ik toch even afsluiten, Voorzitter,
met te refereren aan het betoog van de VVD, de heer Verstraten. Ja, leermomenten, leermomenten, ja die
hebben we allemaal. Ik was zelf begin 50 toen ik mijn bachelor mocht halen om mijn onderwijsbevoegdheid
binnen te harken. En ik moeten zeggen toen heb ik mij een jaar lang puntje puntje gereflecteerd. Reflectie,
reflectie, reflectie. Ik zie de onderwijs mensen meneer Van Zalinge, meneer Van den Beemt, ik zie iedereen daarin
knikken, reflectie. Nou, ik denk als wij, als ik nou terugkijk naar dit proces naar 2020, we zijn nog niet helemaal
klaar, naar 2020 dan is denk ik reflectie wel op z’n plaats. Reflectie als het gaat om het proces en ook rondom
gedoe of geen gedoe. Maar die reflectie die geldt voor ons allemaal. Dit geldt voor de partijen die aan tafel zitten
en zoals ik al zei die uitnodiging staat. Nou begin volgende week zullen er ongetwijfeld links en rechts wat
telefoontjes gepleegd worden en dan gaat het spel wat mij betreft weer gewoon op de wagen. Voorzitter, dank u
wel.

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik zie nog één laatste… maar ik ga niet veel vragen meer toestaan. Want
u was echt eigenlijk buiten de termijn van de wethouder. Ik geef u nog een vraag, meneer Yap.

De heer YAP: Mooie afsluiting, voorzitter. Ik had nog één vraag die niet beantwoord was in tweede termijn inzake
die sloop- bouwrijp en vervangings… of tijdelijke huisvestingskosten.

De VOORZITTER: Wethouder.

De heer VAN GINDEREN: Ja, excuus, goed dat u mij daaraan herinnert. Op dit moment is het zo dat sloop voor
rekening van de gemeente komt en dat baseren wij op de werkelijke kosten, zodra wij daar een inschatting van
hebben gemaakt. En dat maakt het nu in een stukje van doordecentralisatie ook complex. Want op het moment
dat die overdracht heeft plaatsgevonden, ja dan trekken wij ons natuurlijk als partner ook terug als het gaat om
de sloopkosten. Nou en daar moet je even een hele goede inschatting van maken. Sloop komt niet iedere dag
voor maar het kan soms wel gaan om een paar fikse bedragen. En dan kijk ik weer even terug naar meneer van
den Beemt als je dan weer kijkt naar je risicoprofiel heeft dat wel effect, dus ik begrijp best wel dat daar nog even
goed over moet worden gesproken met de schoolbesturen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel, het is overigens een volstrekt legitieme vraag van de heer Yap. Goed, dank u wel
wethouder. Wij gaan over tot stemming. Wij gaan eerst het raadsvoorstel in stemming brengen en dan de twee
moties. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen bij het voorstel. Ik zie de heer Yap en ik zie de heer Beens.
Dat is het geval. De heer Yap ga uw gang.

De heer YAP: Ja, voorzitter, stemverklaring Partij van de Arbeid. De PvdA acht het proces inzake dit raadsvoorstel
niet al te best. Omwille van de inhoud immers investeren in schoolgebouwen, stemmen we wel in met het
raadsvoorstel. Immers goed onderwijs in uitstekende schoolgebouwen.
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De VOORZITTER: Dank u wel de heer Yap. De heer Beens.

De heer BEENS: Ja, wij als SP zullen ook voorstemmen, maar ja wij willen eigenlijk niet dat de andere scholen ook
de dupe zijn als we tegen zouden stemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik over tot stemming. Mag ik uw handen zien? En ik ga misschien vragen of ik
wat handen naar beneden, want het is lastig te overzien in de zaal. Mag ik uw handen zien als u voor dit voorstel
bent? Ik constateer dat dit voorstel met algemene stem is aangenomen.

De VOORZITTER: Dan ga ik naar motie nummer 1 en dat is de aangepaste motie zoals die net nog door wethouder
Van Ginderen is voorgelezen. Heeft iemand behoefte aan een stemverklaring bij motie nummer 1? Wie is voor
motie nummer 1? Ook die is met algemene stemmen aangenomen.

De VOORZITTER: Dan gaan we naar motie nummer 2. Heeft iemand behoefte aan een stemverklaring bij motie
nummer 2? Nee, dan gaan we de armen weer even strekken. Wie is voor motie nummer 2? Ik had al zo’n
vermoeden. Die is ook met algemene stemmen aangenomen. Dank u wel. En dank u wel, wethouder.

b. Raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Vroenhout
De VOORZITTER: En dan gaan wij nu over naar twee onderwerpen van wethouder Koenraad en dat betreft het
onderwerp ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor zonnepark Vroenhout. En aansluitend de ja-ja sticker.
Ik begin met de heer Klaver die heeft een termijn gevraagd voor het eerste onderwerp.

De heer KLAVER: Voorzitter, dank u wel. De Commissievergadering gaan we niet over doen, dat was een heel
goede bijeenkomst waarin alle facetten zijn gedeeld. Voorzitter we gaan het vandaag hebben over besluitvorming
en het abonnement gaan we toelichten gaan we ook indienen en ik deel vast mede we hadden ook een motie.
We, dat is SP en partij van de arbeid, voorbereid en daarvan vraag ik u en dat is ook op verzoek van meerdere
fracties hier hier vandaag aanwezig, vanavond om die vanavond niet te bespreken maar ik zou hem graag
geagendeerd zien voor de volgende eerstkomende raadsvergadering. Dan komt de tekst iets anders. De reden is
dat ik dit loskoppel van dit onderwerp en deze wethouder omdat eigenlijk de boodschap bestemd is voor
meerdere onderwerpen bij meerdere wethouders. Dus het lijkt ons zuiverder en ook nogmaals een verzoek van
meerdere partijen om het op die manier te doen. SP stemt er ook mee in, dus vandaar dat dat verzoek bij deze
gedaan wordt. Voorzitter, het amendement ik wilde hem maar gelijk indienen als je het goed vindt.

De VOORZITTER: Ga uw gang.

De heer KLAVER: Want we kunnen een heel verhaal gaan houden, maar dat hebben we in de Commissie gedaan
en wellicht dat ik dan nog een paar korte opmerkingen maak. Het amendement gaat over de geen ontwerp
verklaring van geen bedenkingen voor zonnepark Vroenhout. De gemeenteraad van Roosendaal die is bijeen om
zich daarover te beraden en besluit dat is tenminste het voorstel in het amendement om de beslispunten 1 en 2
te schrappen en een nieuw beslispunt toe te voegen. Te weten, op grond van artikel 6.5 lid 1 van het besluit
Omgevingsrecht conform bijgevoegd voorstel onder de voorwaarden zoals is opgenomen in bijgevoegd voorstel
voor een concept ontwerpbeschikking geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve
van de procedure zoals bedoeld een aantal artikelen in het Omgevingsrecht voor het realiseren van een
zonnepark aan de Vroenhoutseweg en de Heirweg in Roosendaal. Gelegen op de percelen kadastraal bekend in
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Roosendaal zoals in het dossier benoemd, waarbij op grond van bepaalde artikelen Omgevingsrecht in het belang
van een goede ruimte ordening de volgende argumenten worden gegeven in dit amendement, voorzitter. De
aanvraag van een vergunning voor realisatie van een zonnepark is niet in overeenstemming met het geldende
bestemmingsplan. Het verlenen van een vergunning is alleen dan mogelijk indien de activiteit niet in strijd is met
een goede ruimtelijke ordening en indien het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. De vergunning
kan pas worden verleend nadat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. In het
kader van een goede ruimtelijke ordening achten wij de landschappelijke inpassing onvoldoende, het onttrekken
van het zicht op het zonnepark waar omwonenden is onvoldoende en in landschappelijke inpassing verwerkt.
Voorts, voorzitter, in de co-creatie, in het licht van de maatschappelijke meerwaarde van het initiatief
onvoldoende geweest naar ons oordeel. Maar los van het voorgaande wordt verwezen naar de hardheidsclausule
als opgenomen in de beleidsvisie zonne-energie van de gemeente Roosendaal. In dit geval is er sprake van een
dergelijk zwaarwegend maatschappelijk belang om juist geen medewerking te verlenen. En de Provincie NoordBrabant heeft immers een tijdelijk verbod gegeven op het realiseren van zonneparken op goede landbouwgrond,
totdat de zonneladder in werking treedt. En zonneladder geeft aan in welke prioriteitsvolgorde op welke goede
landbouwgrond zonneparken het best gerealiseerd kunnen worden. Goede landbouwgrond komt pas dan als
locatie in beeld naar het alle andere mogelijkheden locaties geen optie blijken te zijn. Er mist een duidelijke en
gemotiveerde afweging in het kader vanuit het principe van zorgvuldige ruimtegebruik. En er is verder geen
bijzondere omstandigheden aangevoerd die tot medewerking afwijking van het beleid noodzaken. En er bestaat
voldoende redelijk alternatief voor initiatiefnemer om in te zetten op initiatieven ten aanzien van het opwekken
van zonne-energie binnen onze gemeente grenzen met voldoende maatschappelijke meerwaarde. Voorzitter,
ondertekend mede door ChristenUnie mevrouw Suijkerbuijk-Ader en mevrouw Maas-Cleeren Socialistische Partij
SP. En voorzitter tenslotte, als je de beleidsvisie bekijkt en ik leg dat naast de zienswijze zoals die ook bij de raad
bekend zijn geworden dan gaat dat precies in op die elementen als maatschappelijke meerwaarde, draagvlak, ook
co-creatie. En ik roep in herinnering ook dat deze raad uiteindelijk ook die co-creatie massaal omarmde, maar die
vooral ruimtelijke ordeningsaspecten die dienen toch beter en gemotiveerd te worden meegenomen evenals de
in de beleidsvisie u heeft er allemaal kennis van genomen zeer uitvoerige formulering hoe je de hardheidsclausule
dient toe te passen. Voorzitter, tenslotte…

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, u heeft een interruptie van de heer Van den Beemt.

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat de Partij van de Arbeid misschien ook had kunnen doen
was aangeven in uw termijn wij gaan tegen het voorstel stemmen. En dan bij de stemverklaring deze rij van
argumenten noemen. En ik ben zo benieuwd waarom kiest u ervoor om van in plaats van we stemmen tegen het
voorstel de inhoud van het voorstel te maken het gaat niet door en dan met dezelfde argumenten.

De VOORZITTER: De heer Klaver.

De heer KLAVER: Ja, voorzitter, bij normale voorstellen zou je dat doen en qua formulering, denk ik, verschillen
we niet zoveel, alleen hier wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen. En er ligt een voorstel voor ons en wat
ons betreft kan het alleen maar via de techniek van amenderen en ja daar hebben voor gekozen om ook het
maximale effect te hebben in deze specifieke procedure, voorzitter.

De VOORZITTER: Aanvullende vraag.
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De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, corrigeer me als ik het verkeerd heb maar heeft u een eerdere keer niet wel
tegen het voorstel gestemd, zonder deze situatie helemaal te laten ontstaan met een amendement. Of waren het
alleen maar andere fracties die toen tegengestemd hebben?

De VOORZITTER: De heer Klaver.

De heer KLAVER: Ik weet niet precies waar u op doelt. Het kan niet om dit dossier gaan, denk ik want hier wordt
gevraagd of wij zelf geen bedenkingen hebben en daar heeft u een zienswijze op in te brengen.

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt.

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, als het mag ik heb het over een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen voor een ander zonnepark.

De VOORZITTER: De heer Klaver.

De heer KLAVER: Maar niet deze.

De heer VAN DEN BEEMT: Nee, uiteraard niet. Want je gaat niet drie keer over hetzelfde voorstel, althans ja
misschien dat we dat ook nog een keer doen.

De heer KLAVER: Nou, daar moet ik me in verontschuldigen over een ander park en hoe dat gelopen is daar heb ik
geen wetenschap bij. Dus daar kan ik u helaas niet over duiden verder.

De VOORZITTER: Gaat u verder, u was bij tenslotte.

De heer KLAVER: Ik zei tenslotte, voorzitter, want er is nog een bekende Rotterdammer die zegt “de opgaande
zon vindt meer aanbidders dan de ondergaande”.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Klaver. U heeft er niet voor gekozen mevrouw Maas om een eerste termijn
op dit amendement... Overigens het amendement dat is ingediend is amendement nummer 1. Ik heb verder geen
andere personen voor de eerste termijn. Dus wethouder Koenraad, aan u het woord.

Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Ja, even kijken hoe dat eruit ziet, want dat had ik nog niet gezien. Ik
ben eigenlijk verheugd inderdaad met de actie van de PvdA dat ze de motie eigenlijk los willen maken van deze
uitvoering, want inderdaad als je kijkt naar kaderstelling dan hoort het ook bij een visiedocument en eigenlijk veel
minder bij een uitvoering die nu voorligt. En natuurlijk zal ik heel graag meedenken als u daar een tekst voor wilt
hebben, dan bied ik mij daar graag voor aan om daarin mee te denken als u daar prijs op stelt. En dan waar ik
minder blij mee ben is natuurlijk het amendement. Want dat moet ik echt ten stelligste ontraden. Kijk de cocreatie we hebben het daar in de Commissie uitgebreid over gehad, ik ben eigenlijk, of het college is van mening
dat die meerwaarde er wel degelijk is geweest. Want hadden wij die co-creatie niet gehad dan hadden we
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eigenlijk een heel kaal ruimtelijke ordening voorstel gehad. Dus dan hadden we gewoon gezegd nou jongens dit is
volgens onze visie, we hadden daar natuurlijk landschappelijke inpassing gevraagd, geen maatschappelijke
meerwaarde, maar geen biodiversiteit in deze mate. Dus eigenlijk hadden we dan nu een heel kaal debat gehad
en dan was u het ermee eens geweest of niet mee eens geweest. Maar tegelijkertijd maakt het wel, maakt het
het debat wel ingewikkelder, want we moeten het wel heel goed scheiden. Want de co-creatie is op geen enkele
wijze of het niet slagen of niet juist verlopen is, op geen enkele wijze een grond om de verklaring van geen
bedenkingen niet af te geven. Dus ja, dat maakt het eigenlijk ondoorzichtiger. Tegelijkertijd ben ik heel blij dat we
dit zo gedaan hebben, want hadden we het niet geprobeerd dan hadden we dit allemaal niet met elkaar kunnen
ontdekken. En wethouder Van Ginderen had het er net ook al over reflectie en leren en al dit soort zaken, dat doe
je door ook je nek uit te steken. En tot nu toe zijn we echt een van de weinige gemeentes die ook een visie
hebben op zonneweides en die daar ook echt mee aan de slag is gegaan en daar ook verklaringen, u raat heeft
daar verklaringen voor afgegeven, dus eigenlijk zijn wij ja eigenlijk heel voortvarend bezig en we leren elke dag.
Dan even over het amendement nog, kijk u stelt dat de landschappelijke inpassing onvoldoende is. Dat baseert u
eigenlijk op de zienswijze die nog ingediend zullen worden als u de verklaring afgeeft, want die zienswijze van de
insprekers die heeft u al gekregen. Maar eigenlijk zou die dan, die komen natuurlijk na afgifte van die verklaring.
Maar eigenlijk is het verder niet onderbouwd door u. Kijk die maatschappelijke inpassing is getoetst aan onze
zonnevisie en onze toetser heeft gezegd nou de landschappelijke inpassing, die past zoals die nu gesteld is, past
die binnen de visie. Dus u kunt eigenlijk niet stellen als raad dat die landschappelijke inpassing onvoldoende is.
Dan heb ik nog een heel belangrijk punt over de Provincie Noord-Brabant. U zegt dat er een tijdelijk verbod op het
realiseren van zonneparken is, dat is niet zo, dat heeft in de krant gestaan. Dus de Gedeputeerde heeft tegen mij
gezegd ik ben verkeerd geciteerd. Het is niet zo dat deze gedeputeerde zegt er mogen geen zonneparken meer in
het buitengebied. Het is natuurlijk ook daar wel rustig. Maar wat ik belangrijker vind is dat u het heeft ook
vastgesteld de RES en daar is met enorm veel draagvlak, hebben wij daar ook in de RES met 16 gemeenten samen
gewerkt. Daar is betrokken bij geweest de Provincie, daar is het Waterschap bij betrokken geweest, daar is een
Klankbordgroep bij betrokken geweest, nou met allerlei spelers natuurorganisaties, Rabobank, ZLTO. We hebben
die RES, is heel zorgvuldig tot stand gekomen. Ook raad heeft daar heel veel aan bijgedragen om daar goed in te
participeren en ook in die RES heeft u vastgesteld dat er 75 hectare komt in het buitengebied, daar staat ook de
handtekening onder van de Provincie. Dus we hebben de discussie natuurlijk wel met de Provincie van ja hoe kan
dat dan dat je in de RES dat ondertekend en vervolgens in de krant laten zetten van doe maar even niet. Dat gaat
zo niet. Daar hebben we ook wel stevige discussies over. En dan over de zonneladder, ja dat klopt wel maar de
zonneladder is niet en dat heb ik in een eerdere Commissies ook wel over toegelicht, dat is niet zoals een ladder
van verstedelijking dat je dus in stapjes mee doet en dan uiteindelijk pas in het buitengebied terecht komt. Ook
dat staat in de RES, we ontwikkelen tegelijk in het buitengebied en ook binnen de bebouwde kom. Dus binnen en
buiten, dus dat mag je tegelijkertijd organiseren.

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, de heer Van den Beemt heeft een interruptie.

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Sorry dat het teruggaat naar een minuutje terug, beetje de
aard van mijn beroep geloof ik. Op het ene moment hoor ik de wethouder zeggen de Provincie zegt we zijn
verkeerd geciteerd in de krant. Even later lijkt het alsof u zegt tegen de Provincie, hallo waarom zetten jullie een
handtekening en laat je vervolgens in de krant zetten dat je het eigenlijk allemaal niet wilt. En dan lijkt er in ieder
geval in mijn hoofd een tegenstelling te ontstaan tussen de twee opmerkingen vanuit ons college. Dus kunt u
misschien iets helderder nog een keer even toelichten of de Provincie nu wel of niet als een probleem ervaren
kan worden voor welke partij dan ook.

De VOORZITTER: Wethouder.
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Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, dat de Provincie is verkeerd geciteerd dat is ook zo gesteld ook in overleg.
Tegelijkertijd rommelt het daar natuurlijk wel, daar kunnen we heel duidelijk over zijn afgelopen vrijdag was er
een Statendag ook over RES’en en daar is natuurlijk door een fractie als forum worden daar natuurlijk andere
vragen gesteld dan daarvoor, dus dat het een beetje spannend is in die RES dat is wel op zich, daar ben ik niet
geheimzinnig over. Tegelijkertijd staat er wel degelijk een handtekening van de Provincie onder deze RES, dus
daar houden ze zich ook aan dat hebben ze ook gezegd.

De VOORZITTER: Gaat u verder.

Wethouder KOENRAAD: Dus de argumentering of de argumentering onder dat amendement, ja daar kan ik mij en
het college kan zich daar eigenlijk totaal niet in vinden. Vandaar dat we dit dus eigenlijk ook ontraden en daar wil
ik het bij laten.

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik kijk rond voor een tweede termijn. Ik zie de heer Van den Beemt…

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, ik had nog een vraag eigenlijk.

De VOORZITTER: Nou even terug, het is ook echt wel weer op de valreep. Ja, die vragen op de valreep daar word
ik, ja goed voor deze ene keer. Ga uw gang.

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. U bent heel coulant zelf dacht ik zelfs dat die na de valreep was
de vraag. Maar…

De VOORZITTER: Nou, dank u wel, dan gaan we door naar de tweede…

De heer VAN DEN BEEMT: Ik zal zeker niet het college gaan vragen of nu heel veel extra spreektijd toe te voegen,
maar ik kreeg de indruk dat u eigenlijk maar op twee punten van de hele uitgebreide lijst met motiveringen van
het amendement, dat u daarop in ging. En vervolgens zegt u dat het hele college het oneens is met alles in het
amendement. Is er dan een specifieke reden dat u er twee noemt of dacht u in de beperking toont zich de
meester.

De VOORZITTER: Wethouder.

Mevrouw KOENRAAD: Dat laatste voorzitter.

De VOORZITTER: Kort en krachtig. Ik zag in ieder geval voor de tweede termijn de heer Verbeek. Even de handen
omhoog. De heer Hoendervangers, mevrouw Vermeulen, ja de heer Klaver. Dan begin ik met de heer Verbeek.

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals aangegeven in de Commissievergadering hebben wij de
aanvraag getoetst aan de goede ruimtelijke ordening en volgens de VLP voldoet het aan deze goede ruimtelijke
ordening. Maar wij begrijpen dat niet alle omwonenden daar tevreden mee zijn. Om de omwonenden zoveel
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mogelijk tevreden te stellen dient het plangebied landschappelijk ingepast te worden en de initiatiefnemer heeft
aangegeven dat het best wel lang kan duren voordat het plan volledig ingepast is. We hebben allemaal de stukken
althans daar kennis van kunnen nemen. Dus we hebben tijdens de Commissievergadering gevraagd aan de
wethouder of zij nog in gesprek wilde gaan met de initiatiefnemer om ervoor te zorgen dat het plangebied zo snel
mogelijk landschappelijk ingepast is. En de wethouder heeft ook toegezegd dat zij dat zou doen. Maar toch
zouden wij nog graag een extra bevestiging van de wethouder willen op dit gebied. Zoals aangegeven, we hebben
het initiatief getoetst aan de goede ruimtelijke ordening en we hebben geen tekortkomingen hier in
geconstateerd. Dus we zullen het amendement van de PvdA dan ook niet ondersteunen en we zullen het voorstel
dan vanzelfsprekend wel steunen. Daarnaast de concept-motie zoals die voorlag. We hebben aangegeven in de
Commissie dat co-creatie onvoldoende was voor de VLP. En wij hadden dan mocht de motie ingediend zijn,
hadden wij deze graag mede-ingediend. Maar ik heb van de heer Klaver vernomen dat deze nog op een later
moment zou komen, dus dan denken wij op dat ogenblik graag mee. Dus voor nu, we zullen het amendement niet
steunen. De motie is er niet, dus daar valt niets te steunen. En we zullen het voorstel zelf wel steunen. Tot zover.

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Verbeek. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Van Nassau.

De heer VAN NASSAU: Ja, dank u wel, voorzitter. Vanuit het CDA… Oké top. Van CDA Roosendaal een korte
termijn wat betreft het raadsvoorstel voor de verklaring van geen bedenkingen aan de Vroenhoutseweg. We zijn
als CDA Roosendaal in de Commissie best wel streng geweest richting het proces, richting ook de wethouder.
Waarbij wij ook hebben aangegeven dat we niet zo blij waren met het co-creatie-proces en dat we echt vinden
dat daar verbetering in moet komen. En ik wil dan ook dit moment aangrijpen om daar opnieuw de vraag op te
stellen om in het vervolg bij die projecten die komen om daar vanuit de gemeente meer leiding in te nemen, meer
ondersteuning en meer communicatie toe te passen. Echter, hebben wij tegelijkertijd ook aangegeven dat wij
vinden dat die ruimtelijke ordening in dit geval gewoon in orde is. Ik zie een interruptie.

De VOORZITTER: Mevrouw Vermeulen.

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat krijg je als je vooraan zit in de klas dan zien mensen dat.
Mijn vraag is eigenlijk u zegt van wij willen eigenlijk als CDA dat de gemeente meer ondersteuning gaat bieden.
Hoe ziet u dat voor zich dan? Want op zich er was altijd iemand bij inspraakbijeenkomsten en etcetera heeft
eigenlijk de wethouder ook verteld in de Commissie. Dus mijn vraag is meer hoe ziet u dan die ondersteuning
meer worden?

De VOORZITTER: De heer Van Nassau.

De heer VAN NASSAU: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben op zich blij met de vraag. Alleen wij hebben hier als
CDA Roosendaal zijn we hier heel duidelijk over geweest in de Commissievergadering, de plek voor het debat. We
zeiden dat er tijdens de inspraakavonden het zou fijn zijn als die inspraak avonden echt afgelopen op de tijd
waarin die afloopt, dat er misschien meer mensen toch zeker te weten geïnformeerd worden, dat notulen altijd
compleet zijn, dat we niet iedere keer de discussie hebben van ja luister ik heb vijf opmerkingen gemaakt maar ze
staan er niet in. Maar ze zijn wel degelijk van belang in het proces van ruimtelijke ordening, van de
landschappelijke inpassing bijvoorbeeld. Nou dat zijn van die dingetjes dat ik denk dat zouden wij als gemeente
toch zeker op orde moeten kunnen brengen om inwoners het gevoel te geven dat er in ieder geval die zaken altijd
op orde zijn geweest. Kunnen ze het er nog steeds niet mee eens zijn, maar dan hebben wij ons ding wel altijd
100% in orde gebracht.
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De VOORZITTER: Helder, gaat u verder.

De heer VAN NASSAU: Ja, wat ik dus al zei we zijn als CDA Roosendaal staan we ook achter het voorstel, we gaan
het voorstel ook steunen. Wij steunen de ruimtelijke ordening, wij zien echt daadwerkelijk maatschappelijke
meerwaarde. En we zijn dan eigenlijk ook wel blij dat dit plan hopelijk doorgang gaat vinden. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Nassau. De heer Klaver.

De heer KLAVER: Voorzitter, wat de motie betreft, maken we graag van het aanbod van de wethouder en het
college gebruik om daar in een volgende raadsvergadering op terug te komen en die tekst ook met u te gaan
delen. Ik heb al van meerdere partijen en fracties gehoord in ieder geval dat ze ook bereid zijn daar in mee te
doen. Het is echt bedoeld ook om niet alleen de wethouder toonde het lerend vermogen, maar dat geldt voor ons
als raad natuurlijk ook hoe je daar die professionaliseringsslag in wilt maken. Voorzitter, wat betreft het
amendement we handhaven het en we willen het toch graag in stemming brengen. Het zit hem vooral ook in dat
zicht, het zicht van die zonnepanelen die je dus weg kan halen, daar is geen duidelijkheid in. De zienswijzen
spreken daarover, dit is ook een zienswijze die wordt ingediend dat het RES een aantal verplichtingen met zich
mee brengt en dat de wethouder daar goed mee bezig is dat is duidelijk. Maar het visiedocument wat het college
heeft ingebracht spreekt natuurlijk wel over maatwerk en ieder dossier, iedere situatie, voorzitter, is daarin
anders. Dus je zal het ook op zijn zorgvuldigheid, qua bestuursrecht, qua ruimtelijke ordening, qua motivering,
qua afweging moeten maken en ook die hardheidsclausule speelt daarin een rol. En verder wat de wethouder ook
zegt er is wat gerommel en onduidelijkheid ook vanuit de Provincie, dat is toch wel een hogere wetgever,
overigens landelijk heeft daar natuurlijk ook een visie bij dat zijn zaken die toch nog beter gemotiveerd zouden en
moeten worden. Dank u.

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Klaver. De heer Hoendervangers. Ja, u moet echt van heel ver komen dus.

De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel. Bij de behandeling van het voorstel in de Commissie hebben wij
aangegeven dat er voor ons geen gronden zijn op grond waarvan wij de voorlopig geen verklaring van geen
bedenkingen zouden moeten afwijzen. Wij steunen daarom het raadsvoorstel. Het amendement van de PvdA
zullen wij dan ook niet steunen. Aangaande de in eerste aanleg aangekondigde motie zijn we blij als Roosendaalse
Lijst dat die wordt aangehouden, omdat wij op deze manier inderdaad dan ook daarmee de vorm aan kunnen
geven. Misschien moeten wij straks niet meer gaan spreken over co-creatie, maar eerder over participatie. Tot
zover, voorzitter.

De VOORZITTER: Kort en krachtig. Dank u wel, meneer Hoendervangers. Ik kijk nog een keer in de zaal of er... Ja,
mevrouw Vermeulen. Ga uw gang, mevrouw Vermeulen.

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij als VVD zijn nu misschien een van de laatste inspreken, dus
er is al veel gezegd. Maar wij willen wel eventjes op de eerste termijn in ieder geval reageren. Wij zullen in ieder
geval de verklaring van geen bedenkingen in ieder geval steunen. Dat houdt ook in dat wij het amendement niet
gaan steunen. Wij zien namelijk wel dat de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke ordening gewoon goed op
orde zijn. Daarnaast wordt er ook in het amendement gesproken dat de co-creatie onvoldoende is geweest, maar
aan de andere kant zien wij juist net zoals wat de heer Hoendervangers zegt dat we misschien niet meer moeten
gaan spreken van co-creatie. Want daar zijn gewoon altijd de meningen over verdeeld/bestuur/bewoners. Want
wanneer is nou co-creatie mislukt? Want als je kijkt naar de definitie wat co-creatie inhoudt is dat eigenlijk dat
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het een vorm van samenwerking is waarbij eigenlijk alle deelnemers invloed kunnen hebben op proces en op het
resultaat van het proces. En als je gaat kijken naar wat een proces voor resultaat heeft, dan zou voor heel veel
mensen ook bijvoorbeeld ook locatie een resultaat kunnen zijn. Terwijl eigenlijk bij elk zonnepark wat wij hier
behandelen eigenlijk dit niet in discussiepunt zou moeten zijn. Dus voor ons als VVD zien wij het ook echt voor
ons dat we misschien met voortschrijdend inzicht misschien de co–creatie definitie niet meer moeten gaan
handhaven. Dat we moeten gaan spreken over participatie. En ik denk dat er heel veel middelen zijn, die wij ook
daarvoor kunnen gebruiken. Zo is bijvoorbeeld bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook bijvoorbeeld een
burgerparticipatieladder, dus dat zou ik ook echt aan de heer Klaver willen meegeven als we dus uw motie gaan
behandelen kijk eens naar die burgerparticipatieladder. Dan kunnen we eigenlijk als raad samen gaan kijken wat
voor tredes wij zouden willen als het gaat om burgerparticipatie. En hoe mooi zou het toch zijn dat we niet alleen
met zonneparken dat kunnen gaan doen maar met elk eigenlijk elk ander participatietraject wat we ingaan. En
dat we dan ook…

de VOORZITTER: Voordat u verder gaat, ik heb de heer Verbeek die seinde mij dat hij graag wil interrumperen.

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Vermeulen die stelt ja die motie co-creatie zouden we
eigenlijk niet moeten uitvoeren in volgende projecten maar ze ziet meer naar participatie. Hoe ziet zij dan het
verschil tussen participatie en de co-creatie of zijn het gewoon twee verschillende namen voor het zelfde proces.

De VOORZITTER: Heldere vraag. Mevrouw Vermeulen.

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Participatie betekent dat je meedenkt en co-creatie wat ik dus
eigenlijk net voorlas was echt puur de definitie, dat je dus ook kan bekijken naar het resultaat. En naar mijn
mening is participatie erop gedoeld dat je dus gaat kijken van luister u mag meedenken, maar het beslismoment
als het gaat om een resultaat hoeft niet per definitie zeg maar, o hoeft niet altijd ter discussie te staan, dat is
gewoon het participatielevel wat je neemt. En als ik dan gelijk ook door zou mogen met mijn betoog…

De VOORZITTER: Ga uw gang.

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel. Was dat ik wilde aangeven als je dan zelf die tredes gaat bekijken dan kan je
ook het participatielevel zelf bepalen, dus dan zou je kunnen zeggen voor een zonneladder dat het is dat u mee
mag denken en dat bij een ander participatietraject dat het ook een beslissende factor kan zijn op het resultaat
wat mensen vinden. Dus…

De VOORZITTER: Want iemand die graag met u mee wil denken is de heer Klaver, want die heeft een opmerking.
De heer Klaver?

De heer KLAVER: Nou, voorzitter, meer een verduidelijkende vraag. Want het is een heel mooi college wat we
krijgen. En ik weet zeker vanuit de bevlogenheid van de collega is dat altijd zeer aangenaam om naar te luisteren.
Maar ik roep wel een herinnering dat is ook een vraag dat die co-creatie onder andere door uw partij is
ingebracht als zijnde belangrijk element wat ook in de visie staat geformuleerd, dat zijn de termen. En ook het
nieuwe Omgevingsrecht gaat daarvan uit. Bent u het daarmee eens?
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De VOORZITTER: Mevrouw Vermeulen.

Mevrouw VERMEULEN: Ja, ik ben het, dank u wel, voorzitter, ik ben het ermee eens dat wij ook die motie toen
hebben gesteund. Maar wat ik net ook al zei ik denk dat het gewoon voortschrijdend inzicht is, dat wij dus daarop
terugkomen, dat wij dus zien dat eigenlijk het proces en sich van die zonneparken meestal gewoon best wel
prima verloopt. Maar dat eigenlijk hetgeen waar het op misgaat het co-creatie stuk is. En wij als VVD vinden dat
het ligt aan dus de definitie van co-creatie, die misschien ja in dat opzicht toen wij er overstemden dat we
dachten van dat is goed. Maar nu komen we er eigenlijk weer op neer dat we meer op participatie willen gaan
zitten.

De VOORZITTER: Ik zie een aanvullende vraag van zowel de heer Klaver, maar ook meneer Goossens heeft een
aanvullende vraag. Dus ik geef eerst een aanvullende vraag nog aan de heer Klaver en dan aanvullend aan de heer
Goossens. Ga uw gang, de heer Klaver.

De heer KLAVER: Voorzitter, graag de vraag aan de inspreekster of de geachte collega of zij het wel eens is dat de
nieuwe wetgeving die gaat komen toch uitgaat van visies en co-creatie en ja dat u er toch aan zal moeten
wennen, u en uw fractie dat je daar toch wel echt actief in moet participeren.

De VOORZITTER: Mevrouw Vermeulen.

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij zitten we in dat opzicht op een lijn, alleen nogmaals
bij co-creatie wordt gezegd dat dat zeg maar een inwoner zowel op het proces als op het resultaat van het proces
ook een factor kan zijn. En in dit traject wordt er gewoon letterlijk gezegd dat bijvoorbeeld een locatie gewoon
niet ter discussie is dus dan op zo’n moment is co-creatie dus per definitie dan eigenlijk al heel lastig.

De VOORZITTER: De heer Goossens. En de griffier fluistert mij terecht in dat de discussie over co-creatie verzocht
te verplaatsen is naar een volgende vergadering, dus mag ik u verzoeken uzelf enige remming toe te passen.

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Dat was juist de vraag die ik wilde stellen. Waar hebben we het over
want er is geen motie ingediend die is aangehouden en dit gesprek wat hier ligt en die vragen dat is uitermate
geschikt in een volgende vergadering.

De VOORZITTER: Op uw wenken bediend, de heer Goossens. Gaat u verder mevrouw Vermeulen.

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. Ik was eigenlijk al klaar met mijn betoog. Ik ben het eens met de
heer Goossens dat dit debat inderdaad voor de volgende keer bestemd is. Maar ik wilde alleen even aangeven dat
wij als VVD, omdat er ook in stond dat het co-creatie onvoldoende was dat wij het liever over participatie gaan
hebben. Dat is het enige wat ik eigenlijk even willen aangeven.

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel en u was de laatste persoon voor de tweede termijn. Ik wil wethouder
Koenraad vragen om de gestelde vragen nog te beantwoorden.
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Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zoveel vragen meer gehoord de toezegging aan de VLP
dat we natuurlijk na afgifte van deze verklaring, conceptverklaring, dat we met de initiatiefnemer gaan praten
over de landschappelijke inpassing, het gaat volgens mij vooral over de hoogte van de boompjes. Dus daar wil ik
met alle liefde over gaan praten. Ja, de heer Klaver heeft het over maatwerk…

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, de heer Verbeek wil er ook met u nog over praten.

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, wij doelden niet alleen echt op de hoogte van de boompjes, maar ook de
snelheid waarop de haag dichtgroeit, dus dat zo snel mogelijk de zonnepanelen aan het zicht onttrokken zijn.

De VOORZITTER: De wethouder.

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, zonder daar nou heel erg op inhoud op in te gaan, maar hoe hoger de
boompjes hoe volwassener ze zijn hoe langzamer ze ook weer groeien. Dus daar moeten we ook echt ons even
verlaten ook op de mensen die er echt verstand van hebben. Want het kan best wel eens zijn dat een heel jong
klein boompje zich veel sneller ontwikkeld en eigenlijk veel meer meters maakt. Dus maar goed, dat gaat
misschien wel heel ver. In ieder geval gaan we het er over hebben met de initiatiefnemer. Ja, maatwerk zegt de
heer Klaver, ja natuurlijk daar was dus juist die co-creatie voor dat je dus juist op die plek tot nieuwe inzichten
met elkaar kunt komen en ook daar veel meer kan doen dan alleen maar als je het sec volgens de visie doet. En
dan nog ik zal het niet meer over co-creatie hebben, maar ik heb in de eerste termijn verteld dat we enorm veel
ingezet hebben of enorm ingezet hebben op draagvlak. Maar hoe dan ook zal er altijd weerstand ontstaan tegen
overheidsbesluiten. Dus of je het participeren noemt of co-creëren er zullen altijd mensen zijn die zich uitspreken
tegen dit besluit. En daar zijn ook allerlei wegen voor en die moeten we met elkaar ook gewoon bewaken. En ik
denk dat het in dit geval ook gewoon aan de orde is. Dank u wel.

De VOORZITTER: En u bedankt wethouder. Dan zijn we aangekomen bij het proces van stemming. Ik heb een
voorstel ter stemming en ik heb een amendement. En dat amendement ga ik eerst in stemming brengen. Zijn er
mensen die behoefte hebben aan een stemverklaring bij het amendement? Dat is niet het geval. Mag ik dan de
handen omhoog zien voor wie voor het amendement is, amendement nummer 1? Ik zal voorlezen dat de leden
van de Partij van de Arbeid 2 stemmen, het lid van Burger Belangen Roosendaal 1 stem, lid van ChristenUnie, SGP
1 stem, en de leden van de SP 3 stemmen, o neem me niet kwalijk nee de ChristenUnie is een foutje van vroeger,
neem me niet kwalijk. En de 3 leden van de SP, de SP voor het voorstel hebben gestemd. En daarmee is het
voorstel verworpen, het amendement verworpen.

De VOORZITTER: Dan ga ik naar het voorstel zelf. Een ieder behoefte aan de stemverklaring? Nee. Mag ik zien wie
voor het voorstel is? En dan constateer ik dat met de stemmen van de Partij van de Arbeid tegen, de ChristenUnie
tegen, Burger Belangen Roosendaal tegen en SP tegen, dat het voorstel is aangenomen.

7. C-CATEGORIE
a. 026-2020 Vraag en antwoord D66, PvdA, GroenLinks, Ja-Ja sticker|
De VOORZITTER: Dan gaan wij door naar het laatste inhoudelijke agendapunt van vanavond. Dat is in de Ccategorie 7.a van Anton. en dat betreft de ja-ja sticker. Ik heb de heer Emmen die daar een verzoek heeft
ingediend voor de eerste termijn. En mag ik u gezien de tijd en ook het feit dat we nog afscheid willen nemen van
onze gewaardeerde vicevoorzitter vragen u zich enigszins te matigen in uw bijdrage.
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De heer EMMEN: Voorzitter, dat kan ik zeker doen. Deze motie is inhoudelijk uitvoerig in de Commissie
besproken. En ik denk dat we kunnen concluderen dat we onze argumenten aardig voor het voetlicht gebracht
hebben. Een ja-ja sticker werkt. De ervaring uit de andere gemeenten dat is dat het de hoeveelheid papierafval
reduceert en uit onderzoek in de gemeente Amsterdam dat de inwoners tevredener zijn over een ja-ja systeem
dan het oude systeem met een ja-nee sticker. Voorzitter, dat alleen al zou afdoende reden moeten zijn om in te
stemmen met deze motie. Voorzitter, ik ga dan ook graag over tot het indienen van de motie.

De VOORZITTER: Ga uw gang.

De heer EMMEN: Wij verzoeken het college over te gaan tot invoering van een zogenaamd OPTin-systeem voor
ongeadresseerd reclamedrukwerk door middel van een ja-ja sticker. Twee, hierbij gebruik te maken van de
opgedane kennis en ervaring van gemeenten die ons hierin voorgingen. Drie, hierbij in ieder geval als
uitgangspunt te nemen dat inwoners geen ongeadresseerde reclamefolders, maar wel huis-aan-huisbladen thuis
ontvangen wanneer ze geen sticker op de brievenbus geplakt hebben. Met andere woorden standaard een nee-ja
beleid. Vier, ernaar te streven om de implementatie van de ja-ja sticker voor 1 januari 2021 af te ronden. Vijf,
hierbij te zorgen voor goede communicatie rondom de invoering van de ja-ja sticker. En zes, de nieuwe ja-ja
sticker eenvoudig en kosteloos te verstrekken aan ieder huishouden. Namens, sorry, namens de Partij van de
Arbeid, GroenLinks, SP, Burger Belangen Roosendaal en natuurlijk D66.

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Ik zie een drietal personen die een interruptie willen plegen. Ik
begin bij de heer Breedveld, dan de heer Hoendervangers en dan de heer Verstraeten. De heer Breedveld.

De heer BREEDVELD: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, ook meneer Emmen voor het initiatief met deze partijen
voor deze motie. We hebben er best wel mee geworsteld, omdat ja het heeft natuurlijk voordelen en het heeft
nadelen. Dat is eigenlijk met alles in het leven, maar ja er waren toch wat vragen aan uw kant. U schreef gisteren
op Twitter wij kiezen met deze motie voor de lokale ondernemer! En daar hebben wij toch echt wel onze
vraagtekens bij, want als je de VNG-evaluatie leest staat er juist dat het draagvlak van de ondernemer een van de
belangrijkste reden is om dit systeem in te voeren. Nu ben ik met uw moties nog even speciaal op pad gegaan,
dus ik heb eigenlijk voor deze partijen reclame gemaakt of niet dat wist ik dus niet. En ik ben bij wat lokale
ondernemers, dat is natuurlijk de slagerij, de bakkerij, de supermarkt en zij zeggen wij helpen mensen aan het
werk bezorgers, we geven werkgelegenheid. We kunnen onze mensen bereiken met de folders. We zijn superblij
dat mensen die aanbiedingen komen inleveren. Ja, zij zijn er helemaal niet zo van overtuigd dat die ja-ja sticker
voor hun een voordeel is, dus ik vraag me af uw uiting was lokale ondernemers daar doen we het voor. En onze
stelling is ik denk het niet. Hoe reageert u daarop?

De VOORZITTER: Mijn oproep om u enigszins te matigen hebt u goed ter harte genomen meneer Emmen en
meneer Breedveld bij deze korte interruptie.

De heer BREEDVELD: Maar voorzitter, ik was van plan geen tweede termijn te nemen en door deze vraag pak ik
hem alleen in een vraag nu.

De VOORZITTER: Dank u vriendelijk. Ik incasseer hem, dank u vriendelijk. Wilt u daarop reageren, meneer
Emmen?
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De heer EMMEN: Ja zeer zeker, voorzitter. Het is een uitstekende vraag van de heer Breedveld en ik dank de heer
Breedveld ook voor de kleine steekproef die hij gedaan heeft. Voorzitter, ja natuurlijk lokale ondernemers zullen
zich als ze gewend zijn folders te verspreiden enigszins aan moeten passen. De ervaring leert echter dat onze
lokale ondernemers substantieel creatiever zijn dan het alleen maar verspreiden van een paar ouderwetse
folders. Voorzitter, onze lokale ondernemers hebben een netwerk in de stad, kennen mensen, kunnen dat
gebruiken om creatief reclame te maken voor hun zaak. Daar staat tegenover dat de folders die we in het plastic
verpakt in de brievenbus kunnen ontvangen, ik heb bij wijze van experiment weer even een ja-nee sticker
verwijderd om te kijken hoe gaat het nu ook alweer. Voorzitter, dat zijn geen lokale ondernemers, dat zijn
landelijke ketens.

De VOORZITTER: Helder. Wilde u daarop aanvullend, de heer Breedveld? Uw termijn was voorbij. Nou, heel kort
dan.

De heer BREEDVELD: Ja, ik moet nu echt alles in die vraag zetten, dus dat is wel spannend. Maar nee goed, helder
antwoord. De tweede vraag is ik zit zelf dagelijks in de papier en verpakkingen industrie. Ja, 95% van de folders
wordt gemaakt uit gerecycled papier. Dus die folderindustrie, drukkerijen, banen, werkgelegenheid, alles wat
daaraan vasthangt, hangt daar ook nog aan vast. Dus ik ben ook wel benieuwd van hoe u daar dan tegenaan kijkt.
Want ja het recyclen is gewoon heel belangrijk en die folders worden weer gemaakt van datzelfde gerecyclede
papier.

De VOORZITTER: Helder. De heer Emmen.

De heer EMMEN: Voorzitter, dat is zo, maar we kampen op dit moment met een overaanbod van papier voor
recycling. Het is bepaald niet zo dat het wegnemen van een van de afnemers van gerecycled papier en
toeleveranciers van weer meer papier de keten dusdanig gaat verstoren dat het problematisch wordt. En we
moeten niet vergeten dat her-recyclen van papier wel weer energie kost. Transportkosten en we zitten met het
drukken en in plastic verpakken van de folders wat allemaal milieu impact heeft. Ja, ook werkgelegenheid maar
ook vooral veel milieu impact.

De VOORZITTER: Helder. Ik ga over naar de heer Hoendervangers die had ook een vraag.

De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd of D66 en de indieners van deze motie zich
een beeld gevormd hebben van kosten die het met zich mee gaat brengen als wij dit voorstel aan gaan nemen.

De VOORZITTER: De heer Emmen.

De heer EMMEN: Voorzitter, als gemeente verspreiden wij wel vaker communicatie naar onze inwoners, de janee sticker wordt ook kosteloos verstrekt aan inwoners en bovendien vermoed ik dat de reclamebranche meer
dan gewillig zal zijn om de redenen om wel de ja-ja sticker te plakken goed voor het voetlicht te brengen en ons
daar al een deel van het werk uit handen zal gaan nemen.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Verstraten.
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De heer VERSTRATEN: Ja, ik had eigenlijk twee vragen maar de heer Breedveld heeft de eerste al gesteld. Wij
kiezen in dit geval toch ook voor die lokale ondernemer. Tweede vraag wat verwacht u laten we zeggen over een
jaar of vier in welke mate er nog folders zijn.

De VOORZITTER: De heer Emmen.

De heer EMMEN: Voorzitter, dat is een uitstekende vraag. Ik denk dat we natuurlijk nooit de toekomst kunnen
voorspellen. We kunnen wel concluderen dat steeds meer bedrijven creatieve alternatieve oplossingen vinden. En
het gegeven dat elders in Nederland het ja-ja systeem ook steeds meer aanslaat is natuurlijk een uitstekende
incentive voor bedrijven om andere oplossingen te zoeken. En daarmee is het goed mogelijk dat het landelijk
steeds meer invoeren van ja-ja stickers uiteindelijk inderdaad zal leiden tot het verdwijnen van de papieren
folder, samen met technologische ontwikkelingen die die ontwikkeling überhaupt al mogelijk maken.

De VOORZITTER: Helder, dank u wel. Is u overigens bekend dat in Twente de uitdrukking ja ja nee betekent?
Goed, dank u wel.

De heer EMMEN: Voorzitter, dat was mij niet bekend. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan wij over naar, want ik heb verder geen termijnen aangeboden gekregen,
dan wil ik graag de wethouder vragen.

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik denk dat de heer Emmen eigenlijk alles zo duidelijk uit heeft gelegd dat ik
alleen nog maar kan toevoegen dat als je die motie omarmt en aanneemt dat ik hem ook gewoon gaan uitvoeren,
uiteraard. Met graagte.

De VOORZITTER: Met graagte zelfs, kijk aan. Goed dan behoefte aan een tweede termijn? Meneer Verbeek u bent
niet te stoppen vanavond.

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, niet te stoppen maar om 23.00 uur gaan we toch allemaal naar huis toe
vanavond. Voorzitter,…

De VOORZITTER: U maakt vrienden, meneer Verbeek. Gaat u verder.

De heer VERBEEK: Voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij dit voorstel niet zullen gaan steunen als u het debat
in de Commissie gevolgd heeft. En wij hebben hiervoor verschillende redenen aangegeven. Zo vinden wij dat de
lokale ondernemers hard geraakt gaan worden door de eventuele invoering van de ja-ja sticker. En daarnaast
hebben wij nog een opmerking gemaakt over de werkgelegenheid. Verschillende van onze jongeren die verdienen
er toch een zakcentje mee met de verspreiding van deze folders. En we hebben ook vragen over de effectiviteit
van het voorstel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Amsterdam het huis-aan-huis blad City wat toch eigenlijk een
veredeld reclamefoldertje is geworden. Daarnaast heeft de Minister van Media zijn bedenkingen bij dit voorstel.
En er lopen ook nog verschillende juridische procedures om de ja-ja, tegen de ja-ja sticker. We zullen dan ook
voor onze jongeren en voor onze ondernemers dit voorstel niet steunen. Tot zover.
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verbeek. En dat was geen vraag meer aan de wethouder. Dus ik vraag niet
de wethouder om daar nog op te reageren. En ik denk dat wij nu over kunnen gaan tot stemming. Is dat ook uw
lezing? Dat is ook uw lezing. Dan hebben wij in stemming te brengen een motie slecht, is het niet waar… Griffier?
Alleen een motie. Heeft een ieder van u behoefte aan een stemverklaring? Mag ik dan iedereen vragen als die
voor de motie is ja ja uit te spreken? Nee, mag ik uw handen omhoog zien als u voor de motie bent? Dan
constateer ik met de stemmen, nee, nee ik wil dat u uw handen even omhoog houdt. Inderdaad nee nee. Met de
stemmen van de Partij van de arbeid, Burger Belangen, D66, GroenLinks en de SP voor dat ik geen meerderheid
heb, dus dat die verworpen is. Hij is verworpen, de motie is verworpen. Er komt geen ja-ja sticker.

8. Sluiting
a. Benoeming raadslid de heer De Graeff
De VOORZITTER: En daarmee ben ik aan het einde van de inhoudelijke bespreking van hedenavond. En wil ik
overgaan tot een ingevoegd punt en dat is agendapunt 8.a. van Anton voor het toelaten van de heer De Graeff tot
de gemeenteraad, wat ook automatisch inhoudt dat ons lid en onze gewaardeerde vicevoorzitter ontslag
verleend wordt. Voorafgaand aan deze vergadering is de Commissie ter beoordeling van de Geloofsbrieven bij
een geweest. In de eerste fase was dat voorzitter, mevrouw De Beer en in de tweede fase was dat met voorzitter
de heer Yap. De heer Yap mag ik u verzoeken naar voren te komen en uw bevindingen te presenteren?

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. De Raadscommissie onderzoek Geloofsbrieven is weer aan de slag
gegaan. Dank voor de ambtelijke ondersteuning en samen met de heer Verbeek en mevrouw De Beer heeft onze
Commissie de geloofsbrieven beoordeeld en de Commissie uit onze gemeenteraad kan daarover zeggen dat de
stukken en ook de stukken die de Kiesraad voorschrijft zoals ingezonden voldoen. We kunnen daarmee
concluderen dat jonkheer want dat viel ons op in de stukken P.F.H. Pieter de Graeff op 15 september 2020
benoemd is tot lid van onze gemeenteraad. Daarmee is alles in orde en ons advies is ook aan de raad dat we de
heer De Graeff kunnen toelaten als lid van de raad van de gemeente Roosendaal en dat beëdiging op later
moment volgt. Dank u wel.

De VOORZITTER: Inderdaad beëdiging vindt op een later moment plaats. Jonkheer dat was mij ook nog niet
bekend, dat is mooi. Kunt u zich vinden in de bevindingen van de Commissie onderzoek Geloofsbrieven? Dan is de
heer De Graeff onze jonkheer toegelaten tot deze gemeenteraad en zullen wij hem later in een vergadering
beëdigen.

De VOORZITTER: Dan wil ik u verzoeken nog even te blijven zitten, want wij gaan afscheid nemen van een
bijzonder lid van onze raad en dat is onze plaatsvervangend voorzitter. Het is een wat ongemakkelijke setting
maar ik wil je toch even vragen Cor om hier naar voren te komen. Dan spreek ik je vanaf het spreekgestoelte toe,
dat is wel zo wel…

De VOORZITTER: Beste, allerbeste Cor, eind 2009 volgde jij de cursus raadsoriëntatie een lichting waar 8 van de
32 deelnemers uiteindelijk lid werd van de gemeenteraad en jij was daar een van. Want na de verkiezingen van
maart 2010 kwam jij voor het eerst in de gemeenteraad voor de Roosendaalse Lijst. Toen je in de raad kwam gaf
je aan dat je als aanspreekpunt voor leefbaarheid wilde groeien van wijkniveau naar aanspreekpunt voor
Roosendaal. Je wilde burgerinitiatieven bevorderen, meer in het bijzonder zelfs groene initiatieven. Natuur in de
breedste zin heeft sowieso altijd je aandacht gehad. Je bent vanaf het begin al betrokken bij de Toltuin. De Toltuin
is een goed voorbeeld van een initiatief waarbij inwoners de handen ineenslaan om hun leefomgeving vorm te
geven. Precies wat jij voorstaat. Ik kan wel stellen dat de Toltuin een passie van je is. Het is iets waar je trots op
bent en terecht. Een andere passie van je zijn je honden. Niet alleen adopteerde je twee zwerfhonden uit Spanje,
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maar nam je ook het initiatief een hondenspeelplaats in Tolberg te realiseren. Je bent nu zelfs HPS ambassadeur.
In de wijde omtrek tot aan België aan toe wordt een beroep gedaan op je ervaring en kennis van HPS’s. De
gedrevenheid die je aan de dag legt voor burgerinitiatieven zie je ook in je raadswerk. In 2014 je tweede
raadsperiode stelde je je verkiesbaar voor plaatsvervangend voorzitter van de raad. Voor die positie moet je wel
gedreven zijn, want naast plaatsvervangend voorzitter wordt je daarmee ook voorzitter van de Agendacommissie,
voorzitter van de Werkgeverscommissie, Voorzitter van de Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing en dat zijn er dan
nog maar een paar, om er een paar te noemen. Dat zijn niet altijd de gemakkelijkste posities, maar je deed het
toch maar. Als plaatsvervangend voorzitter werd je ook meteen voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Het
hele proces om een nieuwe burgemeester te vinden is een lang en complex proces. Viel wel mee toch? Maar het
vele raadswerk ging schuren met je andere activiteiten. Tijdens die procedure en in het jaar daarna heb ik je leren
kennen als een gedreven betrouwbaar en consencieus raadslid, altijd goed voorbereid en altijd constructief. In
het zomerreces heb je de balans opgemaakt. De balans werk, politiek en privé kwam te veel onder druk te staan,
gaf je zelf aan. Dat heeft je er toe doen besluiten om te stoppen met het raadslidmaatschap. Daar hebben
natuurlijk alle begrip voor, maar spijtig is het wel. En zoals je in je ontslagbrief van schreef zou je het gaan missen
en wij jou ook. Cor, bedankt voor je inzet als raadslid. Voor al het werk wat je als plaatsvervangend voorzitter op
je hebt genomen. Ga vooral door met het volgen van je passies, daarmee lever je ook een belangrijke bijdrage aan
de Roosendaalse samenleving. Het gaat je ongelofelijk goed. Dank je wel.

<<Vanuit de zaal klinkt een luid applaus>>.

De VOORZITTER: We moeten op afstand overhandigen, we moeten letten op de anderhalve meter. Dan geef ik je
dit mooie Roosendaalse presentje…. En de bos bloemen, alsjeblieft. En griffier is er nog een borrel?

Mevrouw VAN STRAATEN: Ja, dat is zo.

De VOORZITTER: Wilt u zelf nog iets zeggen? Cor wil zelf nog iets zeggen. Hij wil nog wat aan de heer Verbeek
teruggeven denk ik voor… Meneer Verbeek u gaat niet naar huis voor 23.00 uur. En is ook aansluitend nog een
borrel, dus daar heeft u heeft de gelegenheid om Cor te spreken. Cor, ga je gang.

De heer GABRIËLS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet bekennen in eerste instantie wilde ik eigenlijk het extreem
kort houden vanavond. En dat heeft alles te maken met de opmerking die collega Van den Beemt ook zei
vanavond dat ik vind dat een plaatsvervangend voorzitter, vicevoorzitter van de gemeenteraad, maar eigenlijk
ook een raadslidmaatschap vooral een dienende rol is waar het vooral gaat om de rol die belangrijk is en niet om
de persoon die hem vervuld. Dus vandaar had ik bescheidenheid willen betrachten. De griffier heeft mij toch
overgehaald om toch iets op papier te zetten en ik heb dat is gisteravond gedaan. Dus ik wil dat voorlezen, want
omdat ik het gisterenavond pas zit het nog niet tussen mijn oren. Het zijn twee blaadjes, maar het is breed
geschreven, dus het zal niet zo lang duren. Voorzitter, het is voor mij niet mogelijk om mijn 11 jaar in de
Roosendaalse politiek in een paar zinnen te beschrijven. Dus ik beperk mij vooral tot hoe ik die mooie tijd beleefd
heb, wat ik ervan geleerd heb en wat ik ook na vandaag in mijn reisbagage mee ga nemen. En veel van het
onderstaande zal voor de meeste van de collega’s wel herkenbaar zijn. Als raadslid heb ik mijn stad, excuus
gemeente op heel veel en vaak nieuwe aspecten leren kennen. En elk aspect had altijd meer dan één perspectief.
Variërend met wie je erover sprak. Het was vaak ook een kwestie van geïnformeerd afwegen van diverse vaak
tegengestelde belangen wat het onmogelijk maakt om altijd iedereen tevreden te houden. Impopulaire keuzes
zijn dan zo nu en dan onvermijdelijk, immer gehoord worden is niet altijd hetzelfde als je zin krijgen, dat heeft u
vaker gehoord. Maar zo lang besluiten goed uitlegbaar zijn, goed uitlegbaar waren naar alle betrokkenen heb ik
dat eigenlijk nooit als lastig ervaren. Raadsleden zijn immers geen regelneven die zomaar meebewegen met
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individuele wensen van slechts enkele bewoners. Voor elk besluit moet je alle relevante aspecten kennen en
wegen. Dat houdt in dat je hoor en wederhoor toepassend met alle betrokkenen wilt spreken ongeacht of die nu
voor of tegen zijn. Dat betekent ook dat we ons raadswerk vaker buiten dan binnen de raadzaalmuren moeten
doen. De vergaderdruk binnen diezelfde muren is helaas nog niet substantieel verminderd. Ik hoop van harte dat
dat beter gaat worden. Mijn rol als vicevoorzitter van de gemeenteraad heb ik met plezier mogen vervullen. Voor
het eerst zoals de burgemeester al aanhaalde in 2014, toen de rol nog nieuw was voor mij. En degenen die toen
op mij gestemd hebben moesten nog afwachten of ik die verwachtingen wel kon waarmaken. Juist omdat het je
eigen raadscollega’s zijn die hun stem op jou kunnen uitbrengen vond ik het een teken van collegiale waardering
toen ik na de rol voor vier jaar vervuld te hebben een overgrote meerderheid vond dat ik er een tweede termijn
aan mocht verbinden. Terugblikkend kan ik concluderen dat al mijn 34 raadscollega’s het beste voor hebben met
onze gemeente. Het verschil zit hem vaak alleen in het hoe, wat, het wanneer of op de manier waarop met dat
verwoord. En soms is dat voor toehoorders buiten de raad, degene die niet in onze politieke arena zijn wat
verhuld. Soms een kwestie van c’est le ton qui fait la musique. Tegelijkertijd heeft een goed debat reuring nodig
en moet je de grenzen opzoeken om het best mogelijke besluit te kunnen nemen. En dat debat mag best fel zijn
en scherp zolang het maar op inhoud gericht is nooit op de persoon, dat laatste is gelukkig tot enkele
uitzonderingen beperkt gebleven in mijn 11 jaar. Overigens vind ik de raad in mijn derde bestuursperiode ook
veel meer en beter op die inhoud acteren dan die twee voorgaande, blijkbaar zit er een leercurve in. Ook zijn er
steeds vaak wisselende meerderheden en dat ongeacht of dat fracties zijn van de coalitie of oppositie en dat goed
mij goed, want eigenlijk is het niet zo belangrijk of je tot de oppositie of de coalitie behoort, maar dat je gewoon
het beste besluit voor onze gemeente neemt. Deels heeft dat te maken met het proces. Bestuurlijke vernieuwing
gevolgd door bestuurlijke ontwikkeling, die we nu aan het oplopen zijn gaat dat nog beter faciliteren, waardoor
ons raadswerk niet alleen efficiënt en effectief kan zijn, maar ook voor inwoners meer uitnodigend om er in
betrokken te zijn of worden. Voorzitter, ik ga afronden. En dan past een woord van dank. Ik heb het als een eer
ervaren om deel uit te maken van het hoogste bestuursorgaan wat de gemeenteraad is van onze gemeente.
Vanaf de allereerste keer dat ik mijn stem uitbracht in de gemeenteraad een speciaal moment vond en vind ik tot
aan de laatste dag vandaag, die ook voor mij heel speciaal is. En omdat het voor mij een keuze met het verstand
was en niet met het hart om te stoppen als gemeenteraadslid, is het voor mij ook een moeilijke dag. Ik wil u allen
heel veel wijsheid toewensen bij alle nog te nemen besluiten, die ongetwijfeld gaan leiden tot de gemeente
Roosendaal waarin het steeds beter toeven, wonen en werken is. Ik zeg bewust geen vaarwel, maar tot ziens.
Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel, Cor. En daarmee is deze raadsvergadering tot een eind gekomen en sluit ik de
vergadering. Hartelijk dank.

De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.15 uur.

De griffier,

De voorzitter,
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