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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING (DIGITALE) DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021 
Aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijsten van 27 januari 2020 

 

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

5. A-CATEGORIE   

a. Voorstel 07 Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Bergsestraat 57 in Wouw  

b. Voorstel 08 Gunningsopdracht accountantsdienstverlening  

6. B-CATEGORIE  
a. Raadsvoorstel Aankoop Kloosterstraat 21 in Wouw 

b. Raadsvoorstel Krediet snelfietsroute F58 

7. C-CATEGORIE 
a. 186-2020 Beantwoording raadsvragen PvdA - Regioscan  

 

8. Sluiting 
 

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

Mevr. C.F.G.R. Koenraad, Dhr. C.A. Lok Dhr. A.A.B. Theunis, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-

Stein (VVD), N. El Azzouzi (GroenLinks), M.J.G. Heessels (Lokaal Sociaal 21), A.A. Maas-Cleeren (Lokaal Sociaal 21), 

D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen 

(VVD).  

De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), A.C.A.M. Beens (Lokaal Sociaal 21), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 

Broekhoven (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), 

S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), W.F.J.M. 

van Oosterhout (CDA), K.A. Raggers (VLP), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (VLP), M.C.M. 

Schillemans (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villéé (GroenLinks), J.J.M.M. 

Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA) G.A. van Zalinge (VLP).  

Afwezig: dhr. P.F.H. de Graeff (Roosendaalse Lijst), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), mevr. A.J.M. Gepkens 

(GroenLinks).  

 

1. Opening 
De VOORZITTER:  Leden van de gemeenteraad, ik open de online vergadering van de gemeenteraad en heet u 

allen hartelijk welkom in deze digitale vergaderomgeving. Ook welkom aan iedereen die de vergadering live thuis 

volgt via de bekende digitale snelweg. Wij hebben een tweetal berichten van verhindering, dat zijn de heer 

Brouwers van de VLP en de heer De Graeff van de Roosendaalse Lijst. En mogelijk ook mevrouw Gepkens, want 

de schorsing was onder andere ook, stond ook in het teken van het digitaal verkeer van mevrouw Gepkens dus 

we gaan kijken of zij zo meteen alsnog verbonden is. Anders meld ik haar als afwezig. Zoals te doen gebruikelijk 

heb ik de aanwezigheidslijst. Ik vraag u allen of u als ik uw naam opgenoemd heb kort aanwezig of present uit te 

spreken. En dan vervolg ik en dan zal ik beginnen met de vergadering. Geheel verassend begin ik op alfabetische 

volgorde. En begin ik met meneer Van den Beemt.  De heer Van den Beemt. 

De VOORZITTER: Ik constateer geen aanwezigheid van de heer Van den Beemt, die is afwezig. Dan de heer Beens. 

De heer BEENS: Aanwezig. 

De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 

Mevrouw DE BEER: Aanwezig. 

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Aanwezig. 
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De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Aanwezig. 

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck. Mevrouw Eijck? Ook mevrouw Eijck is afwezig. 

Mevrouw EIJCK: Nee. 

De VOORZITTER: Gelukkig u bent aanwezig. We komen er wel.  

Mevrouw EIJCK: Ja. 

De VOORZITTER: Mevrouw El Azzouzi. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Aanwezig. 

De VOORZITTER:  De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Aanwezig. 

De VOORZITTER: Dan komt de proef op de som, mevrouw Gepkens. Nee, als gevolg van technische problemen 

meld ik die afwezig. Dan de heer Van Gestel.  

De heer VAN GESTEL: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Hamans. 

De heer HAMANS: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Heeren. 

De heer HEEREN: Present. 

De VOORZITTER: Mevrouw Heessels. 
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Mevrouw HEESSELS: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Hoendervangers. 

De heer HOENDERVANGERS: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Klaver.  

De heer KLAVER: Tot uw dienst, voorzitter. 

De VOORZITTER: Mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Aanwezig, 

De VOORZITTER:  De heer Van Oosterhout. 

De heer VAN OOSTERHOUT: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Present. 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Aanwezig.  

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Schillemans.  

De heer SCHILLEMANS: Aanwezig. 
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De VOORZITTER: Mevrouw Van der Star. 

Mevrouw VAN DER STAR: Aanwezig. 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Aanwezig. 

De VOORZITTER: Mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Present. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Present. 

De VOORZITTER: De heer Villéé. 

De heer VILLÉÉ: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Aanwezig. 

De VOORZITTER: En de heer Van Zalinge. 

De heer VAN ZALINGE: Aanwezig.  

De VOORZITTER: Ik constateer een ruim aanwezigheids- en besluitvormingsquorum, dank u wel.  En daarmee 

open ik nogmaals de vergadering van de Roosendaalse gemeenteraad. Voordat ik het nieuwe burgerraadslid van 
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onze gemeenteraad ga benoemen, namelijk de heer De Waard van de VLP, breng ik u de melding ter kennisgeving 

dat er een afsplitsing heeft plaatsgevonden van de Socialistische Partij in de vorm van de nieuwe naam lokaal 

sociaal 21. En de drie leden die u voorheen kende onder de noemer SP, gaan voortaan door het leven onder de 

noemer lokaal sociaal 21. Dat zal ook even wennen zijn voor mij, maar van harte welkom onder de nieuwe naam 

aan de drie leden. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dan ga ik nu over tot de benoeming van het burgerraadslid de heer De Waard van de VLP. Ik ga 

daarbij staan en ik zal mijn microfoon afzetten en hopen dat u voldoende volume via de microfoon krijgt om dit te 

horen.  

De VOORZITTER: De heer De Waard, beste Mike, alvorens u toegelaten kunt worden tot de gemeenteraad van 

Roosendaal als burgerraadslid van de gemeenteraad van Roosendaal dient u ten overstaan van de voorzitter de 

eed of de belofte af te leggen. U heeft gekozen voor de belofte. Is dat juist? 

De heer DE WAARD: Klopt. 

De VOORZITTER: Ja. Dan verzoek ik u nadat ik de belofte heb voorgelezen te antwoorden met “dat verklaar en 

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

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

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

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

ik mijn plichten als burgerraadslid van de gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen. 

De heer DE WAARD: Dat verklaar en beloof ik. 

De VOORZITTER: Hartstikke mooi. Van harte gefeliciteerd met uw benoeming als burgerraadslid bij de 

gemeenteraad van Roosendaal. We hebben een bos bloemen voor u. 

De heer DE WAARD: Dank u wel. 

De VOORZITTER: Normaal gesproken schudden we daar natuurlijk de hand bij, maar dat doen we inderdaad niet. 

En die hand die houden we gewoon tegoed tot het moment dat het weer kan. Dank u wel. 

De heer DE WAARD: Dank u wel.  

De VOORZITTER: Zo daar ben ik weer beste gemeenteraadsleden. Ik heb nog een mededeling van huishoudelijke 

aard. Dat is een mededeling met betrekking tot verlenging van het tijdelijk Reglement van Orde. En ik zal u de 

korte versie daarvan geven. Op 28 mei is een tijdelijk Reglement van Orde vastgesteld en dat heeft te maken met 

digitaal vergaderen zoals u weet en ook de nieuwe wet die daarvoor gemaakt is. Die is verlengd op 15 oktober tot 

1 maart van dit jaar. Maar de 1 maart datum zullen wij binnenkort ook passeren, dus ik doe u het voorstel, dat 

kan ik als voorzitter om het Reglement van Orde te verlengen. En dan verleng ik het tot welke termijn mevrouw 

de griffier? Tot zolang als de wetgeving duurt. Ik neem aan dat u daarmee kunt instemmen? Bij geen gehoor ga ik 

ervan uit dat u daarmee rechtdoor gaat. 
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2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER:  Dan ga ik over naar de agenda, agendapunt nummer 2 van hedenavond. Zijn er op- of 

aanmerkingen bij de raadsagenda van hedenavond? Dat is niet het geval. Dan zal ik de agenda hiermee 

vaststellen.  

3. Vaststellen besluitenlijst van 27 januari 2020 
De VOORZITTER: Dan kom ik bij agendapunt 3 en dat is de besluitenlijst van de vergadering van de raad van de 

gemeente Roosendaal van 27 januari jongstleden. Er zijn bij de griffie geen voorstellen tot amendering op die 

besluitenlijst binnengekomen. Ik kan deze hiermee vaststellen? Dat is het geval. 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4, de ingekomen stukken, de vragen en de actie- en motielijst.  

a. Ingekomen stukken 

De VOORZITTER:  Bij de ingekomen stukken, kunt u instemmen met de afhandeling van de ingekomen stukken, 

zoals onder agendapunt 4.a wordt gedaan? Ja, dat is het geval. Zoals u merkt neem ik even iets meer tijd dan in 

de vorige vergadering, want ik kreeg bij de vorige vergadering een opmerking dat ik soms wel heel snel ging. Dus 

ik neem nu in mijn hoofd een aantal seconden en u kunt erop rekenen dat het iedere keer dezelfde hoeveelheid 

seconden is.    

b. Schriftelijke vragen 

De VOORZITTER:  Dan kom ik bij antwoord, pardon bij agendapunt 4.b afhandeling van beantwoorde schriftelijke 

vragen. Er zijn bij de griffie geen aanmeldingen voor aanvullende vragen binnengekomen. Dus met uw welnemen 

passeer ik agendapunt 4.b. Dat is het geval. Ik constateer overigens zojuist dat de heer Van den Beemt in ons 

digitale midden is gearriveerd, ik zal hem toelaten tot de vergadering. De heer Van den Beemt goedenavond. Kunt 

u kort een aanwezigheidsmelding geven. De heer Van den Beemt? Nog niet, dus ik constateer dat de heer Van 

den Beemt nog niet aanwezig is.  

c. Actie- en motielijst 

De VOORZITTER:  Dan ga ik naar de actie- en motielijst 4.c van Cornelis. Bij de griffie zijn de volgende 

opmerkingen over de actie- en motielijst aangemeld. Eerst bij de transformatieagenda Sociaal Domein en dat 

betreft actie 2019-22 pardon 2019-A15 Transformatie van het Sociaal Domein, daar heeft de heer Emmen een 

vraag aan wethouder Koenraad. De heer Emmen, mag ik u de vloer geven? 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, inderdaad na overleg met de griffie konden wij niet 

vaststellen of de toegezegde beantwoording vanuit de wethouder nog heeft plaatsgevonden. Dus mijn vraag aan 

de wethouder is of hier alsnog beantwoording plaats kan vinden.  

De VOORZITTER: Wethouder? 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, natuurlijk wil ik graag die beantwoordinggeven. Ja, het is inderdaad over de 

toezegging dat er ook extra informatie wordt gegeven aan de arbeidsmigranten als zij in het Sociaal Domein 

vragen aan ons hebben. En uiteraard ja arbeidsmigranten maken natuurlijk steeds meer ook deel uit van onze 

samenleving en doen daarom ook vragen aan ons voor ondersteuning. Bij inwonersondersteuning hebben wij ook 
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opgenomen in de subsidieregels dat zij ook werken dat ze ook intercultureel een ook sensitief werken naar 

mensen met een andere, ja een andere achtergrond dan de Nederlandse. En zij moeten dus ook in de 

ondersteuning echt aansluiten bij die diversiteit van die vragen. Dat doen ze ook en mensen weten ons ook te 

vinden. Dus alle mensen die wij hier mogen tegenkomen die melden zich ook voor inwonersondersteuning. En ze 

kunnen ook goed geholpen worden. En dan ja er is natuurlijk wel extra inzet omdat er natuurlijk wel soms vragen 

zijn bij een taalbarrière speelt dat natuurlijk wel mee. De meeste vragen gaan over huisvesting en financiën, 

minder over gezondheid. Maar op zich is het zo dat er vragen komen en dat ze ze ook goed kunnen 

beantwoorden. Verder hebben we natuurlijk Stichting Barka ingehuurd, dat heeft u ook in eigen kaders rond 

arbeidsmigranten heeft u dat ook benoemd. En verder zijn we ook in de kaart wordt sowieso ook verwezen naar 

dat we ook naar de gezondheid moeten kijken van deze mensen. En dat is eigenlijk ook prima dat dat daarin 

genoemd is en we ja we voeren dat ook uit. Ik zal nog even een ding zeggen misschien over de 

jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau. Ook daar melden zich mensen uit Midden- en Oost-Europa en 

weten ze dat goed te vinden. En mensen worden daar ook goed ondersteund en zij vinden dat ook prettig om 

daar te zijn. En eigenlijk is het een soort onderdeel geworden wel van onze normale ondersteuning of reguliere 

ondersteuning wil ik zeggen. Ja, dus eigenlijk zou ik willen vragen aan de heer Emmen of inderdaad hij voldoende 

geïnformeerd is hierover en of  we dan inderdaad de toezegging als, hoe noem je dat toezegging als voldaan 

kunnen afvoeren, zeg maar. Ik zeg het een beetje ongelukkig maar... 

De VOORZITTER: U bedoelt de toezegging als afgedaan beschouwd kan worden. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja. dat bedoelde ik inderdaad. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Bij deze, collega. Kan de wethouder dat inderdaad de heer Emmen, wat u betreft? 

De heer EMMEN: Voorzitter, wat mij betreft inderdaad. Dank voor deze beantwoording helder verhaal en kan 

inderdaad afgevoerd worden van de actielijst.  

De VOORZITTER: Kijk u voegt er nog een variant aan toe “afvoeren”. Is er een ieder van u die daar nog een 

opmerking aan wenst toe te voegen? Nee, dan beschouw ik de toezegging bij deze als afgedaan en wordt dus 

afgevoerd. Dan zie ik dat de heer Goossens aan mijn adres een vraag heeft. Als dat een enkele vraag is dan denk ik 

niet dat het voorzitterschap overgedragen hoeft te worden naar mevrouw Van der Star. Ga uw gang, meneer 

Goossens.  

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Het gaat over de actielijst 2020-A57 Stand van zaken leefbaarheid 

rondom Poolse supermarkt Gastelseweg. De fracties van de Roosendaalse Lijst en de SP die hebben destijds 

gevraagd om een meer informatiegestuurde wijze van handhaving, dus lees voor actie bij of naar aanleiding van 

meldingen. De burgemeester nu heeft aangegeven dat dit dan tot uiting zou komen in de handhavingskalender 

vanaf 1 januari 2021. Wel nu onze vraag, is de nieuwe handhavingskalender voor 2021 1 januari er gekomen? En 

is er nu meer sprake van informatiegericht handhaven? 

De VOORZITTER: Ja, goede vraag, meneer Goossens. Dank u wel. Die is inderdaad ingevoerd per 1 januari 2021 en 

die handhavingskalender die is opgesteld op basis van informatie en kennis van onze handhavers en ook nog eens 

een keer aangevuld met de prioriteiten op bestuurlijk niveau. En dat is niet alleen vanuit mij als 

portefeuillehouder, maar  ook op basis van prioriteiten van andere portefeuillehouders, bijvoorbeeld afval is zo’n 

onderwerp. Het is de eerste stap in wat ik genoemd heb informatiegerichter werken. De tweede stap is dat we 
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ook meer domein gerelateerd zullen gaan werken. Daar is nu een verkenning, ook een eerste verkenning in 

uitgezet. U zult ook als u in bepaalde wijken woont boa’s vanaf heden ook vaker fietsend door wijken zien om 

daar geconcentreerd hun werk te doen. Dat is een eerste stap om de ogen en oren in de wijk te zijn. En die ogen 

en oren in de wijk die zijn zo ontzettend belangrijk om de informatiegestuurde handhaving vorm te kunnen 

geven. En recentelijk heeft u als  gemeenteraad een motie aan mij opgedragen en die motie die luidt het gebruik 

van Parkrangers in de handhavingsketen. Daarbij heb ik toen gezegd ik wil het concept Parkrangers zeker in de 

handhavingsketen toevoegen. En u zult binnenkort ook geïnformeerd worden. Als ik het goed heb was de  

Roosendaals Lijst ook een van de medeindieners van die motie, u zult binnenkort ook over geïnformeerd worden 

over het voorlopige plan dat, ik heb in de uitwerking daarvan en dat gaat ook bijdragen in dezelfde stap tot die 

verdere informatiegerichte handhaving. Kort en goed, een eenvoudig antwoord op uw vraag is ja die 

handhavingskalender is er. Is dat dan een oplossing voor het vraagstuk en problemen rondom de supermarkt? 

Nee, dat is het niet. Het is het merendeel aan oplossingen en die noemde ik u zojuist en daarbij voorzie ik op de 

middellange termijn in ieder geval verbetering rondom de supermarkt.  

De heer GOOSENS: Prima. 

De VOORZITTER: Ja? 

De heer GOOSSENS: Dan stel ik ook voor om deze actie als afgehandeld te beschouwen.  

De VOORZITTER: Wat mij betreft bij deze. Ja. Goed, dank u wel. Dan zijn wij aan het einde gekomen van het 

agendapunt 4.c. 

5. A-CATEGORIE 
De VOORZITTER:  Dan gaan wij naar het besluitvormende deel van de vergadering en dat is agendapunt 5, de Alfa-

categorie dat zijn de hamerstukken. Ik heb hedenavond een tweetal hamerstukken met u door te nemen.  

a. Voorstel 07 Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Bergsestraat 57 in Wouw 

De VOORZITTER:  Dat is allereerst voorstel 7 afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

Bergsestraat 57 in Wouw. Wenst een ieder van u een stemverklaring af te leggen bij dit voorstel dan wel 

stemming? En ik tel weer in mijn hoofd stille seconden. Dat is niet het geval en daarmee is dit voorstel bij een 

fictieve hamerslag, want ik heb geen hamer, aanvaard. 

b. Voorstel 08 Gunningsopdracht accountantsdienstverlening 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar voorstel 8. Ja, we doen de hamer ook maar digitaal vanavond vindt u niet? We 

kunnen alles digitaal tegenwoordig. Dan gaan we naar voorstel nummer 9, dat luidt de gunningsopdracht van de 

accountantsdienstverlening. Is er een ieder van u…. Kijk sommige dingen moet je niet vergeten… Voorstel 

nummer 8 gunningsopdracht accountantsverklaring is een ieder van u die daar een stemverklaring bij wenst of 

wellicht dan wel stemming? Of mag ik die deze dan toch hameren? 

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, mag ik heel even uw aandacht? 

De VOORZITTER: Meneer Van den Beemt u bent er? Dat is heel fijn.  
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De heer VAN DER BEEMT: Ik ben er sinds vijf over half, vanwege de stemmingen leek het me handig dat ook even 

te notuleren.  

De VOORZITTER: Dat is zeker handig. Ik heb u inderdaad gevraagd of u wilde verifiëren of u inderdaad de heer 

Van den Beemt was. Dat doet u bij deze. Ik noteer u per 20.35 uur aanwezig. Dus uw stem telt daar ook bij mee.  

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, ontzettend mooi.  Dank u wel. 

De VOORZITTER: Goed.  Met inachtneming met de aanwezigheid van de heer Van den Beemt kan ik hem 

hameren? Aldus voorstel 8 gehamerd.  

6.B-CATEGORIE 

De VOORZITTER:  Dan bij de B-categorie van hedenavond zijn geen onderwerpen geagendeerd.  En dan kom ik 

automatisch tot het enige bespreekpunt van vanavond. 

  

7.C-CATEGORIE 
a. raadsvragen regioscan 

De VOORZITTER: En dat is de C-categorie (Cornelis) zoals u weet de categorie Cornelis ofwel C hebben we een 

eerste termijn met 5 minuten spreektijd dan en reactie van de portefeuillehouder en een tweede termijn met 3 

minuten spreektijd. En uiteraard nog een reactie van de portefeuillehouder indien opportuun. Vanavond is dat bij 

de C-categorie raadsvragen Partij van de Arbeid regioscan en de heer Klaver dient hierbij een aantal moties in. Ik 

wil de heer Klaver de vloer geven voor een eerste termijn. De heer Klaver.  

De heer KLAVER: Dank u wel, voorzitter. De regioscan is al op een aantal vergaderingen besproken, dat zijn 

belangrijke aanwijzingen vanuit de Raboscanner voor onze regio West-Brabant-West, waarbij een aantal zaken 

goede aandacht gaan verdienen. De focus is gelegd hier op het talent en er zijn dan drie moties, voorzitter, die wij 

als Partij van de Arbeid-fractie willen in gaan dienen. Gisteravond hadden we een mooi voorbeeld toen ging het 

over energie en strategie vanuit de regio, dat geeft maar aan hoe belangrijk het is, ook hoe nuttig het is die 

samenwerking met overigens ook kundige bestuurders en medewerkers, die laten zien wat je op regionaal niveau 

kan doen. Dat geldt, voorzitter, dat geldt ook natuurlijk op andere terreinen, op het gebied onder andere van 

economie, wonen en ga zo maar door. Dat wonen, werken en leven, mobiliteit en energie zijn zaken die zo blijkt 

uit alle bestuurders van West-Brabant die daar druk mee bezig zijn in de regio een samen balling te gaan krijgen, 

integratie. De motie gaat over talent ,voorzitter. En het gaat ons vooral om de voorwaarde, die wil ik u zo meteen 

voorhouden waarop je moet gaan kijken om dat talent hier in West-Brabant vooral te houden. Om meerdere 

redenen zoals de scan die aangeeft. Als u mij toestaat, voorzitter, op motie 1 wil ik dan drie bullets voorhouden 

en daarmee tevens motie 1 indienen. 

De VOORZITTER: Aan u de vloer, ga uw gang. 

De heer KLAVER: Verzoekt het college om samen met het bedrijfsleven de kennisinstellingen, de relevante 

maatschappelijke organisaties en de andere gemeenten in West-Brabant-West te komen tot een missie-gedreven 

aanpak van de talent-opgave in dit gebied. En voorzitter, punt 2 de voorbereidingen voor deze aanpak mogelijk te 

maken door aan een nader te selecteren extern bureau de opdracht te geven om te onderzoeken hoe A de 
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missie-gedreven aanpak van de talent-opgave kan worden geformuleerd. B, in het bijzonder het bedrijfsleven en 

de kennisinstellingen willen bijdragen aan deze missie en hun verantwoordelijkheid willen nemen. C, dit alles kan 

worden uitgewerkt tot een financieel haalbaar uitvoeringsplan. En punt 3, samen met andere gemeenten in West-

Brabant-West zo mogelijk met steun van de regio West-Brabant en van de Provincie voor genoemde 

voorbereidingen een subsidiebudget van 100.000 euro beschikbaar te stellen. Tot zover, voorzitter, motie 1. 

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, heer Klaver, ik voeg motie 1 toe aan de beraadslaging zoals u zojuist heeft 

voorgelezen. Maar meneer Verbeek heeft een vraag aan uw adres. Dus ik geef de heer Verbeek het woord. De 

heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, dank u wel. Ik heb een tweetal vragen aan de heer Klaver. Ten eerste, eerste vraag 

hij wil 100.000 euro beschikbaar stellen voor onderzoek en voorbereidingen. Waar heeft de heer Klaver dit 

bedrag op gebaseerd.  

De VOORZITTER: De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Voorzitter, het bedrag is gebaseerd om inderdaad die eerste stap te zetten in die missie- 

gedrevenheid om vooral zo’n bureau te kunnen inschakelen en vooral de maatschappelijke economische partners 

te kunnen inschalen. Dus dat bedrag is toereikend om dat te doen en ik denk ook dat dat zeker wellicht met veel 

grotere bedragen gedekt zal kunnen worden vanuit de hogere lichamen, zoals regio en Provincie. Maar het is sec 

gericht om een eerste stap in te kunnen maken zodat die 3- O carrousel, die echt maatschappelijk economische 

carrousel kan gaan draaien.  

De VOORZITTER: Dank u wel voor dat antwoord. De heer Villéé heeft ook een vraag aan uw adres. De heer Villéé. 

De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag eigenlijk hierover. Toen ik dit las dacht ik ja we hebben ook 

een RWB. U vraagt om een missie-gedreven aanpak om talent te behouden. Ligt dan daarachter de conclusie dat 

de RWB op dit moment te weinig missie-gedreven is om dat talent ook hier te houden en dat we daardoor beter 

moeten voor ons van West-Brabant.  

De VOORZITTER: De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Voorzitter, het gaat vooral om West-Brabant-West, dus dat is een breed lichaam en vele 

plannen gaan ook uit van meerdere gemeenten die daarin ook keuzes moeten gaan maken, denk onder andere 

aan positie van de sterkte steden. Het antwoord, beantwoordend uiteraard ik gaf het al net aan in een tussenzin, 

regio is goed bezig. Ik denk ook dat de bestuurders waaronder ook onze eigen bestuurders daar excellent in 

werken. Dit voorstel gaat puur om ook vanuit een professionaliseringsslag vanuit die missie-gedrevenheid die de 

regio biedt vanuit de vergadertafels uiteindelijk tot een gedrevenheid te komen in de uitvoering vooral door de 

maatschappelijke en economische partners onder wie uiteraard van de overheid. 

De VOORZITTER: Aanvullende vraag de heer Villéé? Ga uw gang. 
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De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel. Dank u wel, voor uw antwoord. Toch hoor ik in uw zin dat de aanpak op dit 

moment te weinig energie heeft, te weinig richting creëert om echt dat talent te behouden voor West-Brabant-

West, voor ons. En hoe komt het dan dat de focus meer ligt in West-Brabant-Oost dan? Waar komt dat volgens u 

vandaan? 

De VOORZITTER: De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Ja, voorzitter. Ik ben blij met deze vraag, want in mijn perceptie zitten Midden- en Oost-Brabant 

veel verder inderdaad in deze reeks. Dat heeft diverse oorzaken, dat heeft ook onder andere met lichamen met 

universiteiten en dergelijke te maken. Maar inderdaad dat zie ik zeker. En ik zie ook, maar ik ben geen 

deskundige, maar die scan geeft dat wel duidelijk aan Brabant-West blijft echt achter. Dus in die zin moet er 

energie bij. En u hoort mij niet zeggen dat ik dan ook vind dat wij onze regio en onze bestuurders die daarin actief 

zijn hun best niet doen. Die doen dat zeker en ongetwijfeld we gaan straks de wethouder horen. Ik ben benieuwd 

wat hij zegt, maar het antwoord is ja die scan geeft aan en daar maken wij ons grote zorgen om als Partij van de 

Arbeid-fractie daar moet  echt een forse tand bij. En dat vraagt ook een enorme inzet van ons als overheid, als 

gemeenteraad ook, maar vooral ook van die gaan het uiteindelijk ook doen, onderwijs, kennisinstellingen, maar 

ook de economisch maatschappelijke organisaties. Goede organisaties die onze regio rijk is en rijk zijn.  

De VOORZITTER: De heer Villéé is dat wat u betreft een voldoende antwoord? Ja. Dan ga ik naar de heer 

Schillemans. De heer Schillemans. 

De heer SCHILLEMANS: Ja, dank u wel voorzitter, ja toen wij eigenlijk deze motie van de PvdA lazen toen moesten 

we eigenlijk direct terugdenken aan we hebben het even opgezocht, het was 19 september 2019 toen is door de 

raad de motie aangenomen “Koester je talenten”, die destijds ook door de PvdA, de Roosendaalse Lijst en D66 

was ingediend. Dus ja de opdracht ligt er dan toch eigenlijk al en moeten we daar dus ja die € 100.000 voor gaan 

spenderen, terwijl de opdracht er al was. 

De VOORZITTER: De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Ja, voorzitter, dank aan de heer Schillemans, want dit is natuurlijk de kardinale vraag die wij 

moeten gaan beantwoorden. De heer Schillemans, voorzitter, haalde ook aan 2019 en we zitten nu nota bene al 

2021, er ligt een enorme opgave vandaar ook die missie-gedrevenheid, maar vooral ook op uitvoering gericht. 

Dus niet alleen maar een motie of een papier, op uitvoering gericht en ik heb ook vertrouwen in ik ben ook 

benieuwd naar het antwoord van de wethouder wat er gaat komen. Maar u stelt hele goede vragen, want de zorg 

die u daarmee uit die deel ik. En waarom stel ik zorg, omdat die uitvoering lees de recente regioscan uiteindelijk 

de vinger op die plek legt van het feit dat we achterlopen. Daar zit mijn zorg en als ik u hoor ook uw zorg. 

De VOORZITTER: Dank u wel.  De heer Schillemans knikt instemmend. Gaat u verder met het indienen van de 

moties. U was bij motie nummer 1, gebleven die heb ik toegevoegd aan de beraadslaging. De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Ja, voorzitter, dank. Ik wil motie nummer 2 indienen, die gaat over de kwestie raadsleden-

ontmoeting in het kader van regionale samenwerking. Nogmaals ik stak net al de roef omtrent onze eigen 

bestuurders uiteraard die daar zeer actief in zijn. Maar gisterenavond hoorde ik bij een RES-bijeenkomst ook hele 

goede bestuurders uit andere delen in dit voorbeeld, Breda en Bergen op Zoom de heer Koenders en mevrouw 
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Bos en ik was echt onder de indruk van hun bijdrage en ook van meerdere daar, dan zie je dus de meerwaarde 

van onze bestuurders en ook andere bestuurders daarin. Daar zit het punt niet. Ik vind dat vanuit de raden veel 

meer moet komen en terecht ook dat de portefeuillehouders daar in de laatste vergadering ook eigenlijk in 

zeiden van ja maar kijkt u als raad ook eens in de spiegel. Ja dat zijn wij eens. Wij vinden dat de raden in dit geval 

West-Brabant-West die elkaar keihard nodig gaan hebben, niet alleen op deze agenda, maar denkt u maar eens 

aan  mobiliteit, vervoer van gevaarlijke stoffen, maar vooral die woningbouw. Want we kunnen die talenten hier 

wel willen gaan koesteren, ontwikkelen en vasthouden, maar dan moet je ze ook laten wonen en dat is echt een 

probleem. Ik heb dat uit Woensdrecht bijvoorbeeld gehoord, die hebben ook een aantal mooie ontwikkelingen en 

Bergen op Zoom, denk aan de grote projecten die daar lopen. Je moet ze kunnen huisvesten. Dat is een enorme 

opgave en daar hebben we elkaar allemaal hard bij nodig. En wij vinden dat je van onderop die raden moet 

initiëren. Voorzitter, als u mij toestaat is dat ook de reden dat ik u wil voorhouden de uitspraak die we doen dat 

namelijk in het kader van de regionale samenwerking een ontmoeting te initiëren tussen een 

vertegenwoordiging, bijvoorbeeld 2 raadsleden per gemeenteraad van de raden Bergen op Zoom, Steenbergen, 

Rucphen, Halderberge, Moerdijk, Woensdrecht en Roosendaal met als doel de regionale opgaven te bespreken en 

te bezien hoe daar in gezamenlijkheid vorm aan kan worden gegeven. En ook daar te zorgen dat dat 

georganiseerd gaat worden. Dat is motie 2, voorzitter.  

De VOORZITTER: Bij deze toegevoegd. De heer Schillemans een vraag, ga uw gang.  

De heer SCHILLEMANS: Ja, ik zal even mijn microfoon aanzetten. Dank u wel, voorzitter. Ja, als we dan naar deze 

motie kijken, de vraag die wij dan vanuit de Roosendaalse Lijst hebben is het, moet het geen helder doel zijn voor 

Roosendaal en een goede agenda zeg maar. Wat willen we eigenlijk bereiken met deze ontmoetingen? Ik heb 

soms ook wel eens van joh moeten we dat nu per se in deze vorm doen. Of ja kunnen we niet gewoon een keer 

de telefoon pakken zeg maar.  

De VOORZITTER: De heer Klaver. 

De heer KLAVER:  Voorzitter, dat laatste goede opmerking meneer Schillemans, dat doen we regelmatig met onze 

collega’s in de regio om informatie op te halen bij al die gemeentes die hier genoemd zijn. Zeker dat is het meest 

doeltreffend. Ik denk dat u dat hetzelfde ervaart als ik, daar hebben we het meeste baat bij, zo leer je elkaar ook 

kennen.  Moet er een agenda bij? Ja wel. Maar wanneer is het geleden meneer Schillemans, hoelang is het 

geleden dat wij elkaar het laatst als zodanig ontmoet hebben. Ik kan me nog herinneren dat als de regio West-

Brabant dat waren toen 18 gemeenten dat regelmatig deden. Maar dat is toch al jaren geleden. Ik weet het niet 

meer zelfs hoe lang het geleden is en wij vinden het toch een gemis. Ik vind dat je niet moet zeggen als je mensen 

uitnodigt hier is uw agenda, wij gaan dit bespreken. Je gaat eerst vragen zullen we elkaar eens ontmoeten. En ik 

ben ervan overtuigd dat de onderwerpen lees wat je ook dagelijks bespreekt met je collega’s uit die gemeenten, 

dan hoor je ook dat ze eigenlijk dezelfde opgaven hebben. Dus ik geloof dat die agenda komt maar uitnodigen 

betekent niet een agenda opdrukken, althans zo zie ik het, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank, dan de heer Verbeek.  

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had nog een vraag aan de heer Klaver. Hij zegt we willen 

samenkomen met die andere gemeenteraden om uit te wisselen. Hij gaf net aan in reactie op de heer Schillemans 

eerst eventjes een gesprek om elkaar te leren kennen. Maar wat denkt de heer Klaver wat er nou concreet uit 

gaat komen. Want als we kijken naar het verleden er zijn in het verleden ook al praatgroepjes geweest om het zo 
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maar te zeggen. Met andere gemeenten, bijvoorbeeld de heer Van Broekhoven uit onze raad heeft met 

gemeenschappelijke regelingen wat gedaan en telkens uit dat soort groepjes, daar kwam telkens toch niet zo heel 

veel uit. Waarom denkt de heer Klaver dat er nu wel iets uit zou komen? 

De VOORZITTER: Heldere vraag. De heer Klaver. 

De heer KLAVER:  Ja, voorzitter,  als de ervaring is dat wij als raden alleen een praatgroep zijn dan vind ik, ik ben 

altijd geneigd dat naar boven dan te trekken, nou dan hebben we inderdaad veel laten liggen. Ik denk alleen wel, 

voorzitter dat, ik denk even aan de RES-bijeenkomst van gisteren, dan hoor je echt die bestuurder ook die raden 

uitdagen om vooral te initiëren. Om ook die bestuurder uit te dagen, want uiteindelijk die raden dat zijn de 

hoogste organen en die worden eigenlijk gevraagd om veel meer aan te geven waar ga je naartoe, wat zijn de 

keuzes die jullie gaan maken. Wat wordt die focus. Dat zijn de bestuurders, ook onze eigen portefeuillehouder 

daagde ons in de vorige vergadering dan ook, ik zie jullie veel te weinig op belangrijke besprekingen. Daarom heb 

ik gisteren ook maar eens naar die RES gegaan, ook dank voor die aansporing. Ik zag dat ook, ik denk ook dat dat 

heel belangrijk is. Maar ook op dit terrein denk ik hebben wij gaten laten vallen. Dus ik, ja je kunt van te voren 

zeggen het wordt  niks, nee dan zal het ook niets worden. Ik ben nog steeds optimistisch van aard voorzitter, dat 

ik zeg van nou ik denk dat onze burgers degenen die ons kiezen, die wij vertegenwoordigen vragen dat raadsleden 

ook in gezamenlijkheid in de regio, want het gaat nu tegenwoordig, er werd mij door de heer Schillemans 

voorzitter net gevraagd hoe ziet u Oost en Midden? Ja, die werken ook samen en wij als regio worden vooral ook 

door de Provincie uitgedaagd al jaren om die samenwerking ook als raden eens te gaan vinden. Dus dat is het 

antwoord op de vraag. 

De VOORZITTER: De heer Verbeek, heeft u daar een aanvullende vraag bij? 

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter. De heer Klaver die refereert ook naar de bijeenkomst over Regionale Energie 

Strategie van gisterenavond, ik heb zelf deze bijeenkomst gevolgd en ben ook bij eerdere bijeenkomsten fysiek 

aanwezig geweest. En wat je daar ook veel zag ieder raadslid kwam op voor de belangen van zijn eigen gemeente 

en dat was niet echt het samen gevoel. En hoe denkt de heer Klaver dat deze ja praatgroepjes zullen we het 

noemen dus de cohesie tussen de gemeenten en dus de gemeenteraden kan bevorderen? 

De VOORZITTER: De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Ja, voorzitter, ik weet niet hoe hij het ervaart, maar ik kijk nu naar een scherm en ik zie allemaal 

afzonderlijke kamertjes en ik weet dat we ons allemaal verbonden voelen aan elkaar, maar soms moet je elkaar 

fysiek zien en voelen om die energie ook met elkaar te kunnen brengen, dat was gisteren avond bij de RES ook. Ik 

sluit me aan voorzitter bij de woorden van de heer Verbeek, de terechte worden. Maar ik heb nog steeds wel het 

vertrouwen erin dat als je elkaar ontmoet en ook wil ontmoeten, dat ben ik wel eens met de vragenstellers dat 

moet blijken, de vraag is wat wij als Roosendaal vinden. De Partij van de Arbeid vindt in ieder geval voorwaarts, je 

moet elkaar vinden. Oproepen zijn er van buiten, maar je moet het zelf ook willen voelen. Maar ik ben het eens 

als ik deze beeldjes, we zien elkaar veel te weinig, voorzitter. En ik weet dat u die mening ook toegedaan bent. 

De VOORZITTER: Dat is juist, dat onderstreep ik volledig. De heer Villéé u bent de volgende die een vraag wenst te 

stellen aan de heer Klaver. Ga uw gang. 
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De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel. Ik sluit me geheel aan bij de heer Klaver die ook de RES als voorbeeld haalt, de 

heer Verbeek die haalt het ook weer aan. Zij het dat ik enigszins ook wel zie dat er en de eigen belangen 

beschermd worden, maar ook enorm goede ideeën ontstaan zelfs buiten partners van dezelfde politieke partijen 

die je daar soms ontmoet. Maar mijn vraag specifiek daarover, waarom kiest u een motie als manier om die 

afspraken te maken? Bestaan er eigenlijk op dit moment binnen onze gemeente, gemeenteraad geen andere 

manieren, bijvoorbeeld via onze griffie zelf om die afspraken te maken met onze buurgemeenten en specifiek 

West-Brabant-West? 

De VOORZITTER: De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Voorzitter, ja, maar dan zal de griffie dat wel gevraagd moeten worden. Die zullen dan wel een 

bepaalde opdracht geadresseerd moeten krijgen. Waarom wij deze motie toevoegen is omdat uit de vorige 

bespreking hierover bleek dat ook de portefeuillehouder ons juist als raad uitdaagde van kom ook eens als raden. 

Nou, dan moet je als raad, dat zijn wij, al die kleine beeldjes hier voorzitter, met elkaar kijken of die meerderheid 

zegt nou dat vinden wij ook. We sluiten ons daar bij die oproep aan. En de griffier die zal ik vermoed inderdaad 

zeker, dat is de vraag die wij stellen in deze motie dat verder adresseren en uitwerken.  

De VOORZITTER: Helder dank. Dan mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank voorzitter. Ja, excuus mijn hand stond nog als raised hand. Ik had dezelfde vraag als 

de heer Villéé waarom via een motie als dat bijvoorbeeld via Presidium of middels een ander middel ja een 

afspraak kunnen maken om met de gemeenteraad of via de griffie met een andere gemeenteraad te spreken. 

Maar het antwoord is al gegeven. Dank u wel. 

De VOORZITTER: En u bedankt. Dan zie ik de heer Schillemans in de rebound. Meneer Schillemans. 

De heer SCHILLEMANS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eventjes weer inhakend op wat de heer Villéé van 

GroenLinks zei. Ja, waarom bewandelen we niet gewoon de wegen die er al zijn en waarom we nu eigenlijk weer 

ja opnieuw nieuwe wegen weg gaan leggen, terwijl er ja prima zeg maar dat er al ligt.  

De VOORZITTER: Ik kijk even naar de heer Villéé. Heeft u een soortgelijke aanvullende vraag aangezien u eerder 

de vraag ook had meneer Villéé of is die anders. Die is anders. We gaan naar de heer Klaver. 

De heer KLAVER: Ja, voorzitter, ik denk dat je als raden moet initiëren en stimuleren en uitspraken doet, er samen 

met je bestuurders kijkt hoe zij dat dan uitvoeren, daar moet je een wisselwerking in hebben. Voor mij is dit een 

weg die al heel lang geleden we want dat is het gezamenlijk als raden bijeenkomen. Overigens raden en dat zijn 

een aantal afgevaardigden en ik zou het willen voorstellen dat we hebben een raad van 35 mensen dat daar een 

tweetal en die verdelen ook hun taken zich gaan klaarmaken, zich prepareren als specialist om daar namens de 

Raad te kijken met andere collega’s om daar iets te doen. Voor mij is dat niet een bekende weg. Maar goed ik kan 

me vergissen.  



16 
 

De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Aanvullend eigenlijk op het laatste stukje van het betoog van de heer 

Klaver, twee raadsleden per gemeenteraad. Er zijn verschillende groottes van gemeenteraden, verschil van 

grootte is van de omgeving natuurlijk. Waaraan komt u nu specifiek aan dat getal van twee. 

De heer KLAVER: Voorzitter, ik heb altijd van de gebroeders Anker in Akkrum geleerd, je kan goede vraag je kan 

ook zeggen 3, waarom geen 2,5 en waarom geen 1. Terechte vraag, twee vond ik een mooi getal en waarom 

gelijkheid, omdat je ook vind ik uit moet gaan van geven en niet van nemen en dan zeg je je bent paritair. Dat is 

mijn insteek daarbij geweest. Maar als u zegt 3 prima en dan vraag ik u waarom niet 1.  

De VOORZITTER: Ik zag een feest van herkenning bij de heer Yap in zijn gezicht, toen u de gebroeders Anker… 

De heer KLAVER: Die houden daar ieder jaar in hun cursus die wij krijgen, krijg ik hem altijd terug. Vandaar dat ik 

hem goed onthouden heb voorzitter.  

De VOORZITTER: Ik dacht zoiets te herkennen in het gezicht van de heer Yap. Goed. Uw vraag beantwoord de 

heer Villéé? Volgens mij wel. Dan gaan wij door naar motie nummer 3. Ga uw gang de heer Klaver. 

De heer KLAVER: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Dit is gericht op onze duostad Bergen op 

Zoom. En ik herinner me nog Ans van den Berg en Michel Marijnen lang geleden ooit daar leven in bliezen. Het is 

alweer lang geleden dat we elkaar als raden ontmoet hebben. In goede tijden en slechte tijden is het altijd goed 

om eens te beginnen met de vraag hoe gaat het nou, hoe gaat het met ons. Want de duostad is als as belangrijk 

voor West-Brabant-West dat blijkt ook uit alle position papers, de oproep die de Provincie geeft. Vandaar ook hier 

de oproep en we hoeven niet met de complete gemeente er allemaal naartoe. Het is alleen de vraag aan Bergen 

op Zoom die ik kan stellen, kunnen we elkaar eens ontmoeten. En met Villéé dan maar gelijk te spreken moet je 

met z’n tweeën, ja misschien met z’n vieren. Maar daar gaat het niet om, het gaat om het gebaar. Maar het 

belangrijkste is voorzitter, weet je als raden in die as, want dat blijkt uit alle discussies van de afgelopen weken, 

op al die grote onderwerpen en thema’s, we hebben elkaar hartstikke nodig. Vandaar, voorzitter, de tekst mag ik 

hem voorhouden? 

De VOORZITTER: Ja zeker, ga uw gang. 

De heer KLAVER: In het kader van de regionale samenwerking een ontmoeting te initiëren tussen een 

vertegenwoordiging, twee raadsleden voorzitter, per gemeenteraad van de raden…. Pardon ik zit in de verkeerde 

tekst. Een ontmoeting te initiëren tussen een vertegenwoordiging van de raden van Bergen op Zoom en 

Roosendaal om te kijken of men de samenwerking kan intensiveren, etcetera. Dat is motie numero 3.  

De VOORZITTER: Met uitzondering van het nummer van de motie zelf is geen getal aanwezig in deze motie zie ik 

hier, meneer Klaver. 

De heer KLAVER: Nee, misschien dat de wijsheid van onze voorzitter daar nog een rol in kan spelen. Die is dan ook 

nog wel in staat om het juiste tijdstip daarvoor te bepalen. 



17 
 

De VOORZITTER: Bij deze heb ik ook nog nummer 3 erop geschreven, bij deze en is toegevoegd aan de 

beraadslaging. Heeft een ieder van u daar nog een vraag of opmerking bij? Dan kan ik die daarmee toevoegen en 

het woord overdragen aan de wethouder, tenzij u nog… De VVD, de heer Verstraten. Meneer Verstraten, u wilt 

een termijn zie ik? 

De heer VERSTRATEN: Ja, daarom u zei het woord aan de wethouder, maar er zit nog iemand tussen.  

De VOORZITTER: Neem me niet kwalijk, u heeft mede-ingediend, dus u heeft ook het recht op een eerste termijn. 

Dat klopt. De heer Verstraten, aan u de vloer. 

De heer VERSTRATEN: Ik hou het iets korter. Die 2, 3 of 4 daar zijn we al aan uit begrijp ik. Heel kort, en geen 

herhaling van zetten uit de Commissievergadering. Het doet ons wel goed dat er de laatste tijd genoeg aandacht 

is geweest voor regionale onderwerpen, want dat is wel de lange termijn waar we alle belang bij hebben. In de 

Commissievergadering hebben wij reeds belangen en kansen van de Roosendaalse kernregio duidelijk 

weergegeven en niet alleen richting eigen Provincie, maar ook die van de noordkant richting de Drechtsteden en 

Rotterdam. Wij geloven er gewoon heilig in dat wij niet de illusie hebben het als stad Roosendaal allemaal zelf te 

kunnen. En een frequente overlegstructuur binnen West-Brabant-West met Bergen op Zoom, Woensdrecht, 

Steenbergen, Moerdijk en Rucphen zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Op college niveau, op 

ambtelijk niveau, maar ook zouden wij als raad veel meer de openingen moeten zoeken naar de buurgemeenten. 

Daarom zijn motie twee en drie een mooi initiatief om de contacten te intensiveren en niet alleen in praatsessies, 

maar ook in actiegericht. Dat betreffende de motie 2 en 3 opmerking over motie 1 de missiegedreven aanpak 

talent opgave, in de Commissievergadering hebben inderdaad gesproken over hoe hou je talenten binnen de 

regio. Ons inziens wordt door de portefeuillehouder daar heel duidelijk in aangegeven dat er afspraken gemaakt 

zijn met de Provincie en dat hij ons mee gaat nemen in de maand mei. Dus ik zou zeggen dat deze motie op dit 

moment even niet aan de orde is. Dat is het even wat mij betreft. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verstraten. Ik vergeet niet iemand anders zijn eerste termijn. Ik heb alleen 

nog de VVD erop staan. Dat is niet het geval, dan ga ik over naar wethouder Theunis. 

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Mooie woorden van de heer Verstraeten, wel een beetje als een 

wethouder gesproken ook een deel ook op mijn reactie uit de moties. Wat dat betreft ben ik oprecht blij met de 

laatste twee besprekingen in de Commissie met een concept, met een position paper steden en zeker ook over de 

regioscan. Je ziet daar heel duidelijk uit de gesprekken en dat is ook echt nodig dat ook vanuit de raad eigenlijk de 

toenemende aandacht voor de regionale ontwikkelingen en wat we daar aan het wegzetten zijn, bijzonder 

positief. Moeten we vasthouden, moeten we sterk ook uitbreiden. Dan kom ik op de moties, daar wil ik over twee 

lijnen reageren. Eerst inderdaad mijn oproep en die wordt zeer ter harte genomen en dat vind ik ook heel 

positief. Daar waar op dit moment de besturen, de colleges dat in bestuurlijke zin er echt een enorme versnelling 

plaatsvindt, in die versnelling dan moeten wij ook onze raden daar in meenemen, sterker ook onze raden goed in 

positie brengen. En wat dat betreft vind ik ook dat de reactie op de moties twee en drie, hoewel het aan u raad is 

voorzitter, maar dat juich ik zeer toe. Motie twee gaat echt over raadsleden die elkaar ontmoeten in West- 

Brabant-West, gaat over wat meer gemeenten. Heeft ook te maken met ontwikkelingen van vitaal platteland en 

economische ontwikkelingen. En motie drie die doet mij zeker deugd, dat gaat over de samenwerking tussen 

Roosendaal en Bergen op Zoom, die op dit moment eigenlijk ik moet zeggen zeer grote vormen aangaat nemen. 

En wat dat betreft vers van de pers, dat we er ook in geslaagd zijn dat daar waar in Noord-Brabant door de 

Provincie drie stedelijke regio’s werden erkend voor stedelijke ontwikkeling dat daar Provinciebestuur de 

stedelijke regio Roosendaal en Bergen op Zoom heeft aan toegevoegd. Wat dat betreft wacht ons daar een 
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enorme opgave. En nu denk ik ook daar moeten wij de raden in meenemen en de raden ook aan de voorkant. Tot 

slot motie 1 ik heb dat eigenlijk ook, meneer Verstraten zei dat ook al, in de Commissie gezegd van dat moet echt 

de raad in versnelling brengen, ook goed gaan meenemen in mei van wat loopt er allemaal. Welke resultaten 

gaan bereikt worden. Dat is complex, maar dat moeten wij met elkaar heel goed voorbereiden om daar de raad 

zo in positie te brengen. In die zin ben ik het eens met de heer Verstraeten, voorzitter, dat ook motie 1 die, het is 

niet zo dat ik zeg die moeten we terzijde leggen. Integendeel ik zou eerder zeggen van laten we die aanhouden en 

zeker niet verloren laten gaan en eigenlijk in mei opnieuw de balans daarin opmaken. En tot slot voorzitter, als 

het gaat om de talentontwikkeling vers van de pers. Deze week heeft het Dagelijks Bestuur, was Dagelijks Bestuur 

van de regio het besluit genomen tot vorming van een Stuurgroep in een project voor juist ook het behoud van 

talent in onze arbeidsmarkt en zijn we erin geslaagd dat was al bekend om bij de Provincie ook een subsidie los te 

krijgen daarvoor van 1,7 miljoen euro. Dus dat is iets meer als 100.000 euro, dat komt van de Provincie en dat 

betekent ook een project opzetten met een zeer intensieve samenwerking tussen overheden, ondernemingen en 

onderwijs. Dat is nieuws, dat wist de heer Klaver nog niet, dat weet de raad nog niet voorzitter. Maar alle reden 

dat ik zou willen voorstellen motie 1 inhoudelijk buitengewoon goed niets op af te dingen, hou die nog even aan  

tot het moment dat wij elkaar daarover gesproken hebben en u raad daar goed in de positie is gebracht wat de 

raad ook hoort te zijn. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan kijk ik rond voor een tweede termijn. Mag ik de digitale handen 

zien voor een tweede termijn. Ik begin met de heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, voordat ik aan mijn termijn begin zou ik eerst van de heer Klaver een reactie mogen 

wat hij met motie 1 gaat gebeuren, want de wethouder adviseerde om hem aan te houden. Gaat hij dat ook doen 

of… 

De VOORZITTER: De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Voorzitter, ik wilde net even een vraag nog aan de wethouder aan de wethouder sturen en 

vervolgens ook gelijk meneer Verbeek te antwoorden als u het goed vindt. 

De VOORZITTER: Ja, dan parkeer ik de heer Verbeek even. En dan ga ik u eerst even het woord geven.  

De heer KLAVER: Want ik net m’n hoofd al even omhoog, maar mag ik twee vragen aan de wethouder stellen? 

De VOORZITTER: Bij deze. 

De heer KLAVER: Dank. Wethouder of thans voorzitter, de wethouder gaf aan dat naar de zomer toe wat meer 

duidelijkheid gaat komen. Betekent dat voor die talentontwikkeling ook dat er dan meer duidelijkheid komt en de 

tweede vraag is als het gaat om die missiegedrevenheid maar vooral ook die, dat professionele bureau dat vaak 

daar voor ingeschakeld wordt om die talentontwikkeling te maken. Kan hij daar iets over toezeggen?  

De VOORZITTER: De wethouder. 
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De heer THEUNIS: Voorzitter, het eerste antwoord is volmondig ja. Het tweede de vraag, daar ben ik heel 

aarzelend in. Wat dat betreft is een uitvoering wat de heer Klaver zegt we moeten daar een professioneel bureau 

voor inhuren, ja dat laten we nu juist aan de Stuurgroep over en wat mij betreft ook aan de drie O’s die daarin of 

er wel inhuur van een bureau nodig is en ja welk. Daar kan ik op dit moment geen duidelijk antwoord op geven, 

dat kan ook niet.  

De VOORZITTER: Heel kort meneer Klaver, want ik heb ook meneer Verbeek. 

De heer KLAVER: Hoe ziet die Stuurgroep eruit is daar al iets over de zeggen, voorzitter? 

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer THEUNIS: Op dit moment is bekend dat daar een goede samenstelling zit, die samenstelling hebben we 

ook al bij dat zit in het Actieprogramma er wordt al eerder en langer gewerkt aan intensivering met de 

arbeidsmarkt waar ook de drie O’s in vertegenwoordigd zijn en diezelfde vertegenwoordiging die zal ook deel 

uitmaken van de Stuurgroep voor dit project. 

De VOORZITTER: Goed dan ga ik naar de heer Verbeek. 

De heer KLAVER: Na het antwoord aan de heer Verbeek, dat geeft ook gelijk helderheid denk ik aan de raad. Dank 

voor deze woorden van de wethouder dat is goed nieuws en complimenten voor de voortvarendheid in de zaken 

die bereikt zijn. Ik neem zijn voorstel ter harte door deze motie die niet in stemming te brengen, maar  verzoek u 

deze aan te houden tot laten we zeggen eind mei/begin juni 2021, voorzitter. 

De VOORZITTER: Goed, dat is geheel aan u. Motie nummer 1 is bij deze aangehouden.  En motie nummer 2 en 3 

die breng ik wel zometeen in stemming. De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank de heer Klaver voor zijn reactie. Dan weet ik dat ik even motie 1 terzijde 

kan leggen. Dan zijn blijven liggen de twee overleggen, eerst met de bredere regio en dan de gemeente, dan 

specifiek met de gemeente Bergen op Zoom. Maar wij twijfelen voor allebei de moties heel erg aan de 

effectiviteit van deze bijeenkomsten. Zoals al aangegeven in mijn interrupties en overleggen in gemeentes die 

hebben niet tot heel erg veel geleid. Het veroorzaakt natuurlijk weer meer druk op ons als raadsleden. En 

daarnaast de heer Klaver geeft het aan in zijn overwegingen, dat hij graag twee raadsleden per gemeenteraad wil 

inzetten. En wij twijfelen ook heel erg zeker als politieke, politieke dingen besloten worden of die twee 

raadsleden echt nou een brede vertegenwoordiging van de gemeenteraad kunnen zijn. Bijvoorbeeld, wij zijn hier 

inderdaad met toch wel een aantal fracties dan kunnen die twee het brede politieke spectrum 

vertegenwoordigen. Dus daar maken wij ons, hebben wij toch wel wat bedenkingen bij. En daarnaast deze 

overleggen in het algemeen, we hebben ook in de regio West-Brabant. Daar betalen wij veel geld aan ieder jaar 

en wij denken zo als wij deze overleggen ook nog een keer gaan doen dat heel veel werk dubbel gedaan zal 

worden. Dus concluderend voor bij de moties wij twijfelen aan de effectiviteit, de vertegenwoordiging van twee 

vertegenwoordigers per gemeenteraad zit ons wat dwars en dan die overlap met het RWB dat zal te maken 

hebben dat we beide voorstellen niet gaan steunen, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verbeek. Ik heb u niet een directe vraag aan de heer Klaver horen stellen. 

Dus ik ga nu door naar de heer Villéé. De heer Villéé. 

De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Goed verhaal van de heer Klaver met beide moties die nog over zijn.  

Maar ook goed die motie wel aan te houden vanuit de gedachte die heer Klaver ook had, om wij lopen op 

bepaalde feiten toch achter op de rest van West-Brabant als West-Brabant-West. West-Brabant-West is naar 

onze mening ook een apart stuk West-Brabant met zijn eigen uitdagingen, niet alleen qua omgeving maar ook 

qua economie natuurlijk en de veranderingen naar de toekomst toe. We liggen ook tegen Zeeland aan met toch 

overeenkomsten. Dus ik denk dat het een goede oproep is om met de gezamenlijke gemeentes om ons heen, 

onze buren eens een onderhoud te doen. Weer eens een hernieuwde kennismaking en zeker op het niveau van 

de raad, want veel komt via de portefeuillehouders naar ons toe daarop moeten wij dat beamen of niet beamen. 

De heer Verbeek gaf al aan druk op de raadsleden is altijd hoog, veel stukken, veel lezen. Maar soms is het dan 

ook fijn om eens een keer in de zoveel tijd met elkaar een bijeenkomst te hebben waar je op lekkere ontspannen 

wijze van gedachten kunt wisselen. Wij hebben bij GroenLinks elk jaar een Brabant-dag daar kom je allerlei, vanuit 

gemeentes allerlei ideeën tegen, gewoon gezellig bij elkaar ideeën uitwisselen. Ik denk dat dat dan zo op zo’n 

manier wordt en dan zitten we straks ook niet aan dat getal van twee vast. Dus kunnen we daarstraks gaan 

werken  aan een West-Brabant-West dag misschien voor de raden. Straks als het weer kan na de Covid-tijd. Dus 

wij ondersteunen zeker de motie 2 maar we blijven bij ons betoog dat er ook genoeg manieren zijn om het niet 

via een motie te doen maar ook gewoon via het Presidium een opdracht kunnen geven aan de griffie 

bijvoorbeeld. Maar 2 en 3 ondersteunen wij van harte.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Villéé. Bij het noemen van Brabant-dag zag ik direct de hand van de heer 

Verbeek omhoog schieten. De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter dank u wel. De heer Villéé heeft mij toch een beetje getriggerd met zijn 

GroenLinks Brabant-dag, dat is natuurlijk en dan haalt hij wel een goed punt aan dat is natuurlijk ook wel een 

risico wat wij nemen waar wij als VLP als echt lokale partij natuurlijk bezorgd om zijn. We moeten natuurlijk niet 

hebben dat deze overlegjes een overleg gaat worden tussen de landelijke partijen op lokaal niveau, dus dat 

GroenLinks Roosendaal met GroenLinks Bergen op Zoom in overleg gaat en Breda. Is de heer Villéé daar niet bang 

voor dat we echt nog meer samen clustering van die landelijke partijen gaan krijgen? 

De VOORZITTER: De heer Villéé. 

De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat meneer Verbeek niet goed geluisterd heeft naar het eerste 

gedeelte van mijn betoog en de vraagstelling die u daarover had in eerste termijn, omdat ik daar ook betoogde 

dat ik juist de RES, de heer Verbeek ben ik daar regelmatig tegengekomen. Bij de RES blijkt ook juist dat je partij- 

overstijgend juist heel goede ideeën met elkaar kunt delen. Dus juist dit niveau raden met elkaar geeft het juist 

ongedwongen een nieuwe  visies en inzichten die je nog niet hebt gehad binnen je partij. Dus nogmaals ik vind 

het alleen maar een winstpunt. 

De VOORZITTER: Helder, dank u wel. Ik kijk de groep rond. Is er dan nog iemand die een tweede termijn wenst.  

Dat is niet… De heer Klaver, natuurlijk de heer Klaver. Ga uw gang. 

De heer KLAVER: Ja, voorzitter, wat ons betreft moeten we voorkomen dat we in oestergedrag gaan, oesters gaan 

dicht. En eigenlijk zouden we meer met elkaar in de regio vooral kathedralenbouwers moeten worden. Dat 
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betekent dat je generaties, de heer Verstraten haalde dat ook al aan voorzitter, lange termijnfocussen moet gaan 

leggen. En dat vraagt echt een hele andere attitude en ik hoop ook onze vrienden van de Vrije Liberale Partij te 

overtuigen, want ik proef bij de heer Verbeek geen angst voorzitter, maar vrijheid staat in ieder geval tegenover 

angst. En liberalen ken ik ook, eigenlijk zijn we allemaal liberalen, voorzitter nietwaar? Maar die hebben ook de 

verantwoordelijkheid. En je zult met elkaar moeten kijken zonder die angst van die eigenheid en dat stukje er 

overheen te stappen wil je in die kracht komen. Dus ik hoop dat de VLP ook nog eens goed nadenken. Ik ken hun 

principes niet helemaal, maar als ik het lees dan denk ik volgens mij past dat wel om collectief eigenlijk als 

gemeenteraad te zeggen ja wij durven. Kijk twee mensen beslissen natuurlijk helemaal niets, raden beslissen en 

zo is dat ook geregeld in de wet. Maar je hebt soms wel overzichtelijke gehelen nodig kleine groepen en dat kan 

natuurlijk gewoon in opdracht van elkaar zijn en je koppelt dat terug. Voorzitter, mijn collectieve oproep is steun 

dit en kijk wat je verkennende wijs kunt ophalen. Misschien is het niets maar de oproep is duidelijk uit onze 

samenleving en we zijn vertegenwoordigers, ga over die angst heen gooi die oester open. Voorzitter, we hebben 

het niet over krabben. 

De VOORZITTER: Maar wel als liberalen onder elkaar. Dus dat is toch goed om te horen hier. 

De heer KLAVER: Zo is het, want we zijn allemaal liberalen.  

De VOORZITTER: Zeker, dat mag ik graag horen. Ik heb geen vraag aan de wethouder… De heer Verstraten. Neem 

me niet kwalijk. De heer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Nee, is tweede termijn.  

De VOORZITTER: Nee, ik vroeg net of er nog een tweede termijn was. Ik had u niet gezien. Neem me niet kwalijk, 

ga uw gang. 

De heer VERSTRATEN: Ik had eigenlijk een tweede termijn. Maar de mooiste uitspraak van de avond is toch 

eigenlijk van ja eigenlijk zijn we allemaal liberalen. Ik denk ik ga hem toch nog even herhalen. Hij is te mooi. Maar 

toch nog even reagerend op meneer Verbeek, laten we niet te veel over het verleden praten. Maar ja het lokale 

het gaat verder, we willen kernregio worden. Daar hoort echt een ruimere blik bij over de stadsgrenzen heen, we 

kunnen het echt niet zelf. En deze raad kan veel dus laten we gewoon uitgaan van de eigen sterkte. En hij heeft 

gelijk als hij zegt van efficiëntie ja dat moet je altijd maar afwachten. Maar aan de andere kant daar zijn we ook 

zelf bij. Daar laat ik het even bij. 

De VOORZITTER: Hartelijk dank u, meneer Verstraten. Dan kijk ik definitief de digitale groep rond of ik niemand 

onterecht een tweede termijn ontzeg en dat is volgens mij niet het geval. Ik ga even door de verschillende vakjes 

heen. Wethouder ik heb geen vraag aan uw adres gehoord. Volgens mij… Wel ja. Nee, toch. Nee. Dan betekent 

dat dat ik overga tot stemming en we hebben de moties 2 en 3 en de motie 1 is voor onbepaalde tijd 

aangehouden. En motie 2 en 3 ga ik in stemming brengen met de stemapp. Ik kijk even daar de griffier, dat is het 

geval. De stemapp wordt op dit moment klaargezet. Ik zie de heer Schillemans nog net op de valreep met de hand 

omhoog. Is dat een ordevraag meneer Schillemans of is het een foutje?  

De heer SCHILLEMANS: Nee, wij willen eigenlijk nog even een stemverklaring afgeven als Roosendaalse Lijst. 
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De VOORZITTER: U was mij voor, want die vraag die ga ik uiteraard stellen natuurlijk. Maar nu u hem toch stelt. U 

mag uw stemverklaring geven. Ga uw gang bij moties 2 en 3 tegelijk graag. 

De heer SCHILLEMANS: Ja, klopt. Ja als Roosendaalse Lijst zijn we absoluut niet tegen een regionaal overleg, daar 

zijn we een voorstander van. Maar we zijn wel tegen een regionaal overleg zonder een duidelijk doel of zonder 

een duidelijke agenda en dat wilden wij vooraf geven, laten weten. 

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel. Dan zie ik de heer Van den Beemt, met zijn digitale hand omhoog. De heer 

Van den Beemt.  

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Bij mij werkt de digitale stemapp niet dus ik zal dadelijk het 

iedere keer mondeling moeten doen. 

De VOORZITTER: Dat komt in orde, ik zal u daartoe de gelegenheid geven. Anderen nog voor een stemverklaring? 

Neen? Dan ga ik over tot stemming. Ik geef u eerst de gelegenheid om digitaal te stemmen en dan zal ik degenen 

die dat niet kunnen mondeling verzoeken hun stem over te dragen.  Klein moment geduld. Klein momentje nog.  

U kunt stemmen.  Dan zie ik nog een drietal stemmen openstaan van de heer Raggers, de heer Van den Beemt en 

mevrouw Heessels.  Ik begin bij de heer Van den Beemt die zich als eerste meldde. Wat is uw stem de heer Van 

den Beemt?  

De heer VAN DEN BEEMT: Voor. 

De VOORZITTER: Uw stem is voor, wordt genoteerd.  Mevrouw Heessels heeft inmiddels gestemd. De heer 

Raggers is ook blijven hangen. De heer Raggers mag ik uw stem noteren? 

De heer RAGGERS: Ik ben tegen.  

De VOORZITTER: U bent tegen. Dan verwerkt de griffier dat op dit moment in het systeem. Klein moment geduld 

nog. De motie is verworpen met 17 stemmen tegen en 15 stemmen voor. En daar zijn de mondeling toegevoegde 

stemmen uiteraard in verwerkt.  

De VOORZITTER: Dan motie nummer 3. Ik had net gevraagd om stemverklaringen te bundelen, maar voor het 

geval dat niet goed gegaan is, wil ik u alsnog de gelegenheid geven.  Is er nog iemand die een stemverklaring op 

motie nummer 3 wil geven. Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen op motie nummer 3. En zoals ik net ook 

gedaan heb zal ik de leden die niet digitaal kunnen stemmen aansluitend op de digitale module de mogelijkheid 

geven om hun stem mondeling over te dragen en de griffier zet nu op dit moment het systeem klaar. U kunt 

stemmen. Dan zie ik dat de laatste twee leden die overblijven dezelfde als de vorige keer waren. De heer Raggers 

mag ik uw stem? O nee. De heer Raggers zijn stem is nu wel verwerkt. De heer Van den Beemt wat luidt uw stem? 

De heer VAN DEN BEEMT: Voor. 



23 
 

De VOORZITTER: Dat wordt nu door de griffier ingevoerd. En nu hebben we de exact dezelfde uitslag als de vorige 

motie, 17 stemmen tegen en dus verworpen. 

De VOORZITTER: Er is geen voorstel hier dus dat waren de enige twee besluitvormingswaardige punten van 

hedenavond. 

8. Sluiting 
De VOORZITTER:  En daarmee ben ik tevens aan het einde gekomen van deze digitale gemeenteraad en sluit ik 

deze vergadering. Ik wens u allen een goede avond toe en niet wel thuis, want u bent al thuis. 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 

 


