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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 26 NOVEMBER 2020 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

 

2. Vaststellen raadsagenda 

a. Raadsvoorstel Bekrachtiging Noodverordening  

 

3. A-Categorie 

a. Raadsvoorstel Richtlijnen Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regelingen  

b. Raadsvoorstel Project kasteel Wouw 

c. Raadsvoorstel Continuering  Ondernemersfonds Majoppeveld en Borchwerf I 

d. Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Aanwas  
 

4. B-Categorie 

a.  Raadsvoorstel Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering 

b. Initiatiefvoorstel kaders arbeidsmigrantenbeleid 

5. Sluiting 

 

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

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

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), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), 

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

(VVD). 

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

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

(Roosendaalse Lijst), P.F.H. de Graeff (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. 
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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 (SP),  M.W.C. Verbeek 

(VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villéé (GroenLinks), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA), G.A. van 

Zalinge (VLP). 

Afwezig: - 

1. Opening 

De VOORZITTER: Goed. Leden van de gemeenteraad daarmee zijn wij tevens bij het begin van onze 

raadsvergadering, onze online raadsvergadering. En dat brengt mij tot het mooiste onderdeel namelijk de 

aanwezigheid oftewel de presentielijst. En daar moet ik de namen van u leden allemaal opnoemen en dan wil ik 

graag van u bevestiging van uw digitale aanwezigheid horen met het woord “aanwezig”. En we doen het op 

volgorde van het alfabet, dus de heer Van den Beemt bent u aanwezig? 

De heer VAN DEN BEEMT: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Beens bent u aanwezig? 

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. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Aanwezig. 
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De VOORZITTER: Mevrouw Eijck. 

Mevrouw EIJCK: Aanwezig. 

De VOORZITTER: Mevrouw El Azzouzi. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Aanwezig. 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. Ik herhaal de heer Goossens? Die noteren we als afwezig. Waarom reageert 

hij niet dan, waar is hij? Als de heer Goossens zich nog meldt want dat is voor de geluidsopname van belang.  De 

heer De Graeff. 

De heer DE GRAEFF: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Hamans. 

De heer HAMANS: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Heeren. 

De heer HEEREN: Aanwezig. 

De VOORZITTER: Mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Aanwezig. 
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De VOORZITTER: De heer Hoendervangers. 

De heer HOENDERVANGERS: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Aanwezig. 

De VOORZITTER: Mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Aanwezig. 

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. 

De VOORZITTER: Mevrouw Van der Star. 
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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: Aanwezig. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Aanwezig. 

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: De heer Van Zalinge. 

De heer VAN ZALINGE: Aanwezig. 

De VOORZITTER: En dan proberen we meneer Goossens nog in de rebound. 

De heer GOOSSENS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben aanwezig, ik was net ook aanwezig maar de internet deed 

niet wat die wilde doen dus. 
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De VOORZITTER: Daar hebben we allemaal wel eens last van. Fijn dat u er bent. En we hebben daarmee een 

voltallig aanwezige digitale gemeenteraad vanavond. Ik open deze online gemeenteraad van de gemeente 

Roosendaal en heet u allen hierbij hartelijk welkom in deze digitale vergaderomgeving, ook aan iedereen die deze 

vergadering volgt al dan niet live via onze internetuitzending. Ik heb zoals net geconstateerd geen berichten van 

verhindering binnengekregen. Bij de vaststelling van de agenda wat we zo meteen bij agendapunt 2 gaan doen wil 

ik het spoedbesluit vaststellen noodverordening tegen vuurwerkoverlast toevoegen met uw welnemen voeg ik 

dat zo meteen toe. 

2. Vaststellen van de agenda 
De VOORZITTER: Dan zijn we meteen bij dat agendapunt vaststellen van de agenda zijn er van uw zijde na mijn 

opmerking over toevoegen van het besluit noodverordening tegen vuurwerkoverlast van uw zijde nog op of 

aanmerkingen bij de Agenda of kan ik die zo vaststellen?  Kan ik het agendapunt vaststellen noodverordening bij 

de hamerstukken toevoegen wat u betreft? Geen reacties is rechtdoor. Aldus het geval. 

3. A-CATEGORIE 

a. Raadsvoorstel Richtlijnen Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regelingen 

De VOORZITTER: Dan zijn wij nu aangekomen bij diezelfde categorie namelijk de A-stukken, de hamerstukken. En 

dan begin ik met 3.a Alfa voor hedenavond dat is voorstel 41 richtlijnen Begroting 2022 Gemeenschappelijke 

Regelingen. Ik wil u vragen om aan iemand of u een stemverklaring wenst af te leggen. En ik hanteer ik daar zoals 

te doen gebruikelijk 5 seconden voor. Geen stemverklaring. Wenst iemand stemming? Dan is de hamer gevallen 

en is 3.a Alfa het voorstel aangenomen. 

b. Raadsvoorstel Project kasteel Wouw 

De VOORZITTER: Voorstel 42, project kasteel van Wouw. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen? Dat is 

niet het geval. Wenst iemand stemming? Dan is voorstel 42 project kasteel van Wouw gehamerd.   

 

c. Raadsvoorstel Continuering  Ondernemersfonds Majoppeveld en Borchwerf I 

De VOORZITTER: Dan ga ik naar voorstel 43 continuering Ondernemersfonds Majoppeveld en Borchwerf I. Wenst 

iemand een stemverklaring af te leggen? Wenst iemand stemming? Dan is voorstel 43 Continuering 

Ondernemersfonds bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I gehamerd. 

d. Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Aanwas  

De VOORZITTER: Dan 3.d Dirk, voorstel 44 gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Aanwas. Wenst iemand een 

stemverklaring af te leggen? Wenst iemand stemming? Dan is 3.d Dirk bij deze gehamerd. 

e. Raadsvoorstel Vaststellen Noodverordening tegen vuurwerkoverlast. 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar 3.e Eduard, dat is het nieuw toegevoegde onderwerp Vaststellen 

noodverordening tegen vuurwerkoverlast. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen? Wenst iemand 

stemming? Dan is bij deze 3.e. Vaststellen noodverordening tegen vuurwerkoverlast vastgesteld en gehamerd. 

4. B-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering 

De VOORZITTER: Dan ben ik bij agendapunt 4 en dat is de B-categorie en in de B-categorie weet u dat wij…. 

Pardon, wat gaat hier mis? Even kijken. Neem mij niet kwalijk, ik zat verkeerd in mijn augmentatie. Het 

voorbereidend raadsdebat van 19 november heeft een aantal moties en amendementen opgeleverd, waarvoor 
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tijdens deze digitale stemraad besluitvorming zou plaatsvinden. Dan gaan we nu eerst naar agendapunt 4.a. en 

dat betreft het voorstel Veranderopgave nieuwe Wet inburgering. 4.a. dus voorstel 45. Ik moet even hier onder 

mijn flapje kijken wie hier wil spreken. En ik zie dat mevrouw El Azzouzi als eerste het woord krijgt. En ik verzoek 

nu eerst de fractie van GroenLinks om de tekst van het amendement Veranderopgave nieuwe Wet inburgering 

voor te lezen waarmee dit amendement formeel wordt ingediend. Mevrouw El Azzouzi. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Ja, daar had ik niet op gerekend, dus ik moet het eventjes erbij halen.  

De VOORZITTER: Een ogenblik. Als u zover bent mevrouw El Azzouzi, anders kan ik ook  de Partij van de Arbeid 

eerst het woord geven. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Nee, ik heb hem nu tevoorschijn. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Enkel het besluit? Ja?  

De VOORZITTER: Ja. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Besluit: Een nieuw beslispunt 2 toe te voegen: “2. Het college van burgemeester en 

wethouders de opdracht te geven om in gesprek te gaan met het Werkplein Hart van West-Brabant, met als doel 

de gemeenteraden van de De6 in de gelegenheid te stellen om tijdig een zienswijze te geven op de beoogde 

uitvoering van de Wet inburgering 2021”. En dat namens GroenLinks, Partij van de Arbeid, Burger Belangen 

Roosendaal, Roosendaalse Lijst, CDA, SP, D66, ChristenUnie, Wezenbeek en de VLP. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw El Azzouzi. Dat amendement  gaat vanaf heden door het leven als 

amendement nummer 1. Dan verzoek ik nu de Partij van de Arbeid om de tekst van motie Implementatie Wet 

inburgering voor te lezen. De heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Motie Implementatie Wet inburgering. Verzoekt het college om: 1. In 2021 

voor alle nieuwkomers al in de geest van de nieuwe Wet Inburgering te handelen, door aan de slag te gaan met 

thema’s van, dan wel aansluiting te vinden bij, het Pilotprogramma Veranderopgave inburgering. En 2 over deze 

aanpak en de voortgang daarvan de gemeenteraad te berichten via de reguliere P&C-cyclus. Voorzitter, deze 

motie wordt ingediend door de Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD, SP, ChristenUnie, Roosendaalse Lijst, D66 

en Burger Belangen Roosendaal. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Yap. Vanaf heden is de motie ingediend en toegevoegd aan de 

beraadslaging met het nummer 1. Dan gaan wij nu door en over tot stemming en dan beginnen wij met 

amendement nummer 1  Veranderopgave nieuwe Wet inburgering. En daarbij allereerst de vraag of er voor dit 

amendement een stemming gewenst is. Of kan jij dat voor mij inventariseren, Ron? Wenst u stemming bij dit 

amendement of kan ik dit amendement hameren? Ik hoor 5 seconden niets, dat betekent dat ik het amendement 

kan hameren. Amendement 1 is hierbij vastgesteld, gehamerd met algemene stemmen.  
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De VOORZITTER: Dan ga ik naar motie nummer 1. Wenst iemand stemming bij motie nummer 1? U bent erg 

eensgezind vanavond. Dat betekent dat motie nummer 1 ook bij deze is vastgesteld.  

De VOORZITTER: Dan zijn we aangekomen bij het raadsvoorstel de Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering. Ook 

hierbij stel ik u de vraag is er behoefte aan stemming bij dit voorstel? Ik hoor weer 5 seconden niets. Mag ik 

daarmee het voorstel hameren?  Bij deze het voorstel gehamerd. En vergeeft u mij ik had de motie voor het 

voorstel al gehamerd, maar dat maakt verder niet uit voor de besluitvorming. 

b. Initiatiefvoorstel Kaders arbeidsmigrantenbeleid 
De VOORZITTER: Dan ben ik bij 4.b voorstel 46 Kaders arbeidsmigrantenbeleid. Dan gaan we net als bij het vorige 

agendapunt nu eerst alle amendementen en moties formeel indienen en een nummer meegeven. En ik had 

begrepen dat de plaatsvervangend voorzitter alle moties en amendementen nu gaat indienen. En zoals u ziet 

heeft zij een prachtige nieuwe achtergrond. Zij zit in de raadszaal waar ons Brabants en Roosendaals trots prijkt. 

Dan kunt u meteen zien hoe uw nieuwe raadszaal eruitziet binnenkort als u er binnenkomt. Mevrouw Van der 

Star mag ik u het woord geven? 

Mevrouw VAN DER STAR: Ja, voorzitter, dank u wel.  Naar aanleiding van het mooie proces aan mij de eer om alle 

amendementen en moties vanavond in te dienen. En dan begin ik bij het eerste amendement. Extra kader ten 

behoeve van Nederlands taalonderwijs voor arbeidsmigranten. Besluit: Beslispunt 1 “In te stemmen met de 

gestelde kaders arbeidsmigrantenbeleid”. Aan te vullen met: Met dien verstande dat: De onder het kopje 

“Kaders” benoemde kaders op pagina 10, worden aangevuld met het kader: “Het aanbod van Nederlands 

taalonderwijs door werkgevers wordt door de gemeente gestimuleerd. Dit aanbod wordt samen met het aanbod 

van Nederlands taalonderwijs vanuit de gemeente onder de aandacht van arbeidsmigranten gebracht”. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van der Star. Dit amendement gaat door het leven als amendement 

nummer 1. Wilt u vervolgen? 

Mevrouw VAN DER STAR: Ja. Wel een kleine vraag voor mij, willen jullie dat ik iedere partij die erbij staat ook 

opnoem nog? 

De VOORZITTER: Ik zou inderdaad even opnoemen wie er allemaal ingediend heeft, alstublieft. 

Mevrouw VAN DER STAR: Ja. Deze is volgens mij door iedereen, ChristenUnie, PvdA, CDA, Wezenbeek, 

Roosendaalse Lijst, VVD, D66, Burger Belangen Roosendaal, SP en de VLP. Dan hebben we het tweede 

amendement, Amendement Aanscherpen kader met betrekking tot de Liaisonfunctie. Besluit: Beslispunt 1 “In te 

stemmen met de gestelde Kaders arbeidsmigrantenbeleid”. Aan te vullen met: Met dien verstande dat: Het onder 

het kopje “Kaders” benoemde kader op pagina 10: “De meerwaarde van het instellen van een liaisonfunctie 

wordt onderzocht”. Als volgt wordt gewijzigd: “Een liaisonfunctie wordt binnen de gemeente ingesteld ten 

behoeve van het onderhouden van contacten met alle betrokken partners op lokaal, regionaal en bovenregionaal 

niveau. Deze functie heeft tevens een signaleringsfunctie met betrekking tot de zelfredzaamheid van 

arbeidsmigranten, waarbij tevens het beleid bestaanszekerheid van toepassing is”. Dit amendement wordt 

ingediend door de ChristenUnie, PvdA, VLP, Roosendaalse Lijst, SP, GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal en 

het CDA. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van der Star. Ik moet een kleine correctie toepassen. Ik heb het vorige 

amendement had ik als amendement 1 genoemd dat is extra kader, dat is amendement 2. En het amendement 

wat u net hebt voorgelezen aanscherpen kader met betrekking tot liaisonfunctie wordt amendement 3.  

Mevrouw VAN DER STAR: Oké, dank u wel. Het volgende amendement Extra kader ten behoeve van onder de 

aandacht brengen van sport-, cultuur en recreatiemogelijkheden. Besluit: Beslispunt 1 “In te stemmen met de 

gestelde kaders arbeidsmigrantenbeleid. Aan te vullen met: Met dien verstande dat onder het kopje kaders 

benoemde kaders op pagina 10 worden aangevuld met het kader “ samen met de werkgevers van 

arbeidsmigranten wordt het aanbod van sport, cultuur en recreatie binnen de gemeente Roosendaal actief onder 

de aandacht van arbeidsmigranten en hun kinderen gebracht”. Dit amendement wordt ingediend door de 

ChristenUnie, PvdA, D66, Roosendaalse Lijst, VVD, VLP, Burger Belangen Roosendaal, SP en het CDA. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Die gaat door het leven als amendement nummer 4. Gaat u verder. 

Mevrouw VAN DER STAR: Volgende amendement Maatwerk buitengebied. Beslispunt 1 “In te stemmen met de 

gestelde Kaders arbeidsmigrantenbeleid”. Aan te vullen met: Met dien verstande dat: De onder het kopje  

“Kaders” benoemd kaders op pagina 9: “Tijdelijke huisvesting van agrarische werknemers op terrein van de 

werkgever/inhuurder tijdens de pieken in het seizoen is toegestaan. Over het maximaal aantal te huisvesten 

werknemers treedt de initiatiefnemer in overleg met de gemeente waarbij de huisvestingsbehoefte door de 

initiatiefnemer wordt onderbouwd, maatwerk”. Worden gewijzigd in: “Tijdelijke huisvesting van agrarische 

werknemers op terrein van de werkgever/inhuurder tijdens pieken in het seizoen is toegestaan mits 

werkgever/inhuurder beschikt over een sociale certificering die toeziet op arbeidsvoorwaarden zoals Global GAP 

Grasp of een vergelijkbaar keurmerk. Over het maximaal aantal te huisvesten werknemers treedt de 

initiatiefnemer in overleg met de gemeente waarbij de huisvestingsbehoefte op basis van de bedrijfsvoering door 

de initiatiefnemer wordt onderbouwd”. Ingediend door de Roosendaalse Lijst, ChristenUnie, VLP, D66, Burger 

Belangen Roosendaal, PvdA, Wezenbeek, VVD en het CDA. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Die gaat door het leven als amendement nummer 5 Maatwerk buitengebied. Gaat u 

verder. 

Mevrouw VAN DER STAR: Amendement Maximum aantal extra slaapplaatsen. Besluit: Beslispunt 1 “In te 

stemmen met de gestelde kaders arbeidsmigrantenbeleid”. Aan te vullen met: Met dien verstande dat: Het onder 

het kopje “Kaders” benoemde kader op pagina 8 wordt aangevuld met: “Voor extra grootschalige huisvesting 

geldt een maximum van 1.000 personen. Dit aantal wordt als regionale opdracht afgestemd met de 

buurgemeenten”. Namens de Roosendaalse Lijst, ChristenUnie, D66 en Burger Belangen Roosendaal. 

De VOORZITTER: Dank u wel, dat wordt amendement nummer 6 amendement Maximum aantal extra 

slaapplaatsen. Gaat u verder. 

Mevrouw VAN DER STAR: Amendement Regionale en integrale afstemming toezicht en handhaving. Besluit: 

Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde “Kaders arbeidsmigrantenbeleid”. Aan te vullen met: Met dien 

verstande dat: Het onder het kopje “Kaders” benoemde kader op pagina 11 wordt aangevuld met: “Er vindt een 

structureel regionale en integrale afstemming plaats en er wordt samengewerkt met onder andere reguliere 

handhaving, politie, Boa’s, Belastingdienst, Vreemdelingenpolitie, justitie, NVWA, auditors van keurmerken 
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etcetera bij controles op huisvesting van arbeidsmigranten”. Namens de Roosendaalse Lijst, D66, VLP, PvdA, 

Burger Belangen Roosendaal, VVD, ChristenUnie, SP en CDA. 

De VOORZITTER: En die draagt amendement nummer 7 vanaf heden het amendement Regionale en integrale 

afstemming toezicht en handhaving. Gaat u verder alstublieft. 

Mevrouw VAN DER STAR: Het volgende amendement Ronde Tafel. Besluit: Beslispunt 1 “In te stemmen met de 

gestelde “Kaders arbeidsmigrantenbeleid”. Aan te vullen met: Met dien verstande dat: De onder het kopje 

“Kaders” benoemde kader op pagina 10 worden aangevuld met het kader: “Er wordt een Ronde Tafel opgericht 

met betrokken maatschappelijke partijen, zoals maatschappelijk werk, scholennetwerk en kerken om de 

voortgang van beleid en ontwikkelingen op het thema arbeidsmigranten met elkaar te bespreken en zo nodig bij 

te stellen”. Wordt gewijzigd in: “Er wordt een Ronde Tafel opgericht met betrokken maatschappelijke partijen, 

zoals maatschappelijk werk, scholennetwerk en kerken en met een vertegenwoordiging van arbeidsmigranten om 

de voortgang van beleid en ontwikkeling op het thema arbeidsmigranten met elkaar te bespreken en zo nodig bij 

te stellen”. Wordt ingediend door ChristenUnie, PvdA, VLP, Roosendaalse Lijst, SP, GroenLinks, Burger Belangen 

Roosendaal, CDA en partij Wezenbeek. 

De VOORZITTER: Amendement nummer 8 Ronde Tafel. Gaat u verder. 

Mevrouw VAN DER STAR: Amendement Structureel Overleg. Besluit: Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde 

Kaders arbeidsmigrantenbeleid”. Aan te vullen met: Met dien verstande dat: Het onder het kopje “Kaders” 

benoemde kader op pagina 10 wordt aangevuld met: “De gemeente organiseert structureel overleg met 

huisvesters en grote inleners van arbeidsmigranten waarin onder andere overlast, goede voorlichting, warm 

welkom, meedoen en het aantal gehuisveste personen in relatie tot plaats van werklocatie aan de orde komen”. 

Namens de Roosendaalse Lijst, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, partij Wezenbeek, PvdA, VVD , SP en Burger 

Belangen Roosendaal. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Amendement Structureel Overleg, amendement 9, gaat u verder. 

Mevrouw VAN DER STAR: Volgende amendement Wijzigen kader ten behoeve van ontspanning en samenkomst 

arbeidsmigranten. Besluit: Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde Kaders arbeidsmigrantenbeleid”. Aan te 

vullen met: Met dien verstande dat: Het onder het kopje “Kaders” benoemde kader op pagina 8: “Er moet 

voldoende buitenruimte voor arbeidsmigranten beschikbaar zijn”. Te wijzigen in: “Bij grootschalige huisvesting 

moet voldoende buitenruimte voor de arbeidsmigranten beschikbaar zijn en binnen dient er gelegenheid te zijn 

voor samenkomst en ontspanning”. Namens het CDA, GroenLinks, Roosendaalse Lijst, VLP, SP, ChristenUnie en 

D66. 

De VOORZITTER: Dat was het amendement Wijzigen kader ten behoeve van ontspanning en samenkomst 

arbeidsmigranten en draagt het nummer 10. En gaat u verder, alstublieft. 

Mevrouw VAN DER STAR: En het laatste amendement Zoekgebied grootschalige huisvesting. Besluit: Beslispunt 1 

“In te stemmen met de gestelde Kaders arbeidsmigrantenbeleid”. Aan te vullen met: Met dien verstande dat: Het 

onder het kopje “Kaders” benoemde kader op pagina 8 wordt aangevuld met: “Het zoekgebied voor grootschalige 

huisvesting voor short en midstay is aan de randen van bedrijventerreinen of op bedrijventerreinen, te weten 
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Borchwerf en Majoppeveld. En wordt ingediend door de Roosendaalse Lijst, D66, PvdA en Burger Belangen 

Roosendaal. 

De VOORZITTER: Dat amendement Zoekgebied grootschalige huisvesting draagt amendement nummer 11. 

Helder. Dat was de reeks amendementen. Dan hebben we nog een aantal moties. Gaat u verder, mevrouw de 

plaatsvervangend voorzitter. 

Mevrouw VAN DER STAR: Motie Onderzoek aanpassen paraplubestemmingsplan. Besluit: Het college te 

verzoeken te onderzoeken welke effecten een verlaging van het maximaal aantal in een woning woonachtige 

personen dat niet samen tot een huishouden behoort teweegbrengt en de resultaten van dit onderzoek voor 

behandeling van de Woonagenda met de raad te delen. Dit is ingediend namens de Roosendaalse Lijst, SP, VLP, 

D66, CDA en Burger Belangen Roosendaal. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Motie Onderzoek aanpassen paraplubestemmingsplan, draagt motie nummer 2. 

Gaat u verder. 

Mevrouw VAN DER STAR: Motie Aantal arbeidsmigranten. Besluit: Het college te verzoeken: Een meting uit te 

voeren naar het daadwerkelijk aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente is gehuisvest en waar, waardoor 

inzicht wordt verkregen op de spreiding over de stad. Dit continu te monitoren en de gemeenteraad hier over 

periodiek te informeren. Dit wordt ingediend door de VLP, Roosendaalse Lijst, Wezenbeek, VVD, ChristenUnie, SP 

en het CDA. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Motie Aantal arbeidsmigranten draagt het nummer 3. Gaat u verder. 

Mevrouw VAN DER STAR: Motie Huisvestingsverordening Roosendaal. Verzoekt het college om:  

1 Naast de huidige regelgeving te komen tot een huisvestingsverordening met een leefbaarheidstoets en daarbij 

behorende beleidsregels die moeten leiden tot een nieuw vergunningenstelsel inzake het omzetten en/of splitsen 

van woningen, waarbij dan voortaan twee vergunningen noodzakelijk zijn: 

a. een omgevingsvergunning om te toetsen of de extra woningen passen in de straat,  

b. een omzettingsvergunning of vergunning tot woningvorming (huisvestingsverordening) om te bekijken of de 

verandering past bij de woningvoorraad en of de straat leefbaar blijft.  

2. In afwachting van het nieuwe beleid, indien mogelijk nieuwe aanvragen tot splitsen en omzetten van woningen 

te bevriezen c.q. aan te houden en dan vervolgens te toetsen aan het nieuwe beleid.  

Namens de PvdA, de VLP, GroenLinks, Roosendaalse Lijst, VVD, ChristenUnie, partij Wezenbeek, CDA, SP en D66. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Motie Huisvestingsvergunning Roosendaal draagt het nummer 4. Gaat u verder. 

Mevrouw VAN DER STAR: Motie Meedoen in Roosendaal. Besluit: Het college te verzoeken samen met de in 

leners een praktische uitwerking te maken voor arbeidsmigranten om te participeren en mee te doen in 

Roosendaal. Deze motie is ingediend door de Roosendaalse Lijst, CDA, VLP, ChristenUnie, D66, PvdA, Burger 

Belangen Roosendaal, SP en partij Wezenbeek. 



12 
 

De VOORZITTER: Dank u wel. Motie meedoen in Roosendaal draagt het nummer 5. En dan komen we volgens bij 

de laatste motie. 

Mevrouw VAN DER STAR: Laatste… 

De VOORZITTER: Dank u wel, gaat u verder. 

Mevrouw VAN DER STAR: Motie Ontkoppelen arbeidscontract en wooncontract. Besluit:  

1. Bij het kabinet aan te dringen op wet- en regelgeving voor de ontkoppeling van huur- en arbeidscontracten. 

2. Het college te verzoeken in gesprek te gaan met werkgevers en uitzendbureaus om afspraken te maken over 

ontkoppeling. 

Deze motie wordt ingediend namens de SP, CDA, ChristenUnie, PvdA, D66, Roosendaalse Lijst, GroenLinks en 

partij Wezenbeek. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw de vicevoorzitter. En dat betekent dat we de motie Ontkoppelen 

arbeidscontract en wooncontract met motie nummer 6 als laatste toevoegen aan de beraadslaging van 

hedenavond. Er zit een klein taalfoutje in het besluit zag ik. Dat is in plaats van bij het kabinet aandringen op  wet- 

en regelgeving voor “het” ontkoppeling, is voor “de” ontkoppeling.  

De VOORZITTER: Goed dan heb ik een zestal moties, pardon een vijftal moties en een tiental amendementen. En 

ik wil u nu de gelegenheid geven om stemming te doen op basis van amendement 2 tot en met 11. Of moet daar 

nog een termijn plaatsvinden, mevrouw de griffier? Nee toch? We gaan meteen over tot stemming. En ik heb een 

tweetal amendementen waar alle 11 de namen van u raad op staan. Nu is het zo dat volgens de Gemeentewet 

fracties niet bestaan, dus ik geef u wel even kort de gelegenheid om bij amendement 2 waar alle namen op staan 

om aan te geven of u een stemverklaring wilt geven of, want dat mag u als individu, of stemming wenst. Als dat 

niet het geval is hamer ik amendement 2. Ik geef u nu een paar seconden. Amendement 2 is met algemene 

stemmen vastgesteld. 

De VOORZITTER: Dan kom ik bij amendement 3 Aanscherpen kader met betrekking tot liaisonfunctie. En onze 

plaatsvervangend griffier heeft in de vorige vergadering uitgebreid kunnen experimenteren met onze  

stemmodule en hij heeft nu de stemmodule klaar staan. Is dat juist Ron? Ja, ga ik zeker vragen. En aan u het 

verzoek om snel te stemmen via het apparaat wat u daartoe ter beschikking heeft. Is er iemand die een 

stemverklaring wenst af te leggen bij amendement 3? Dat is niet het geval? Dan kunt u nu stemmen. U kunt 

stemmen. Ik mis nog de stem van de heer Wezenbeek en de heer Klaver. Gaat er iets mis bij u meneer 

Wezenbeek? 

De heer WEZENBEEK: Ik druk op het knopje tegen. En hier staat ook keurig u stemt tegen. 

De VOORZITTER: Akkoord. En dan bevestigen. 

De heer WEZENBEEK: Klopt. Excuus. 

De VOORZITTER: En dan de heer Klaver. Heeft u hetzelfde? 
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De heer KLAVER: Ik stem voor, maar hij komt er niet doorheen. 

De VOORZITTER: Akkoord dan plaatsen wij voor hier in de module, waardoor wij u stem weldegelijk meenemen, 

meneer Klaver. Dat zou toch niet kunnen dat wij uw stem niet meenemen. Ik denk dat het even iets langer duurt, 

want onze plaatsvervangend griffier moet dat even handmatig doen. We hadden gehoopt dat dat niet plaats zou 

vinden. Met alleen de stem van de heer Wezenbeek tegen is het amendement 3 Aanscherpen kader met 

betrekking tot de liaisonfunctie aangenomen. 

De VOORZITTER: Dan vervolg ik naar amendement numero 4 ook daar staan niet alle namen van de fracties op. 

Dus ik vraag u wenst u hier een stemverklaring af te leggen? Dan gaan wij nu stemmen voor amendement 4. En 

als de heer Klaver meteen aangeeft of hij voor of tegen stemt dan… O, uw stem komt nu al door meneer Klaver 

het gaat nu wel goed. Kijk eens aan. Dat amendement is met algemene stem aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar amendement nummer 5. Ook daar heb ik niet alle namen op staan, dus ik ga 

hier vragen wenst iemand een stemverklaring. 

De heer VILLÉÉ: Dat is correct, mag ik een stemverklaring voorzitter? 

De VOORZITTER: Meneer Villéé. 

De heer VILLÉÉ: Ondanks dat we het huisvesten van medewerkers op eigen terrein nog steeds gevoelig vinden 

door de mogelijke afhankelijkheidsrelatie, vinden wij deze aangepaste versie door de toegevoegde sociale 

arbeidsvoorwaarden en certificering een enorme vooruitgang en ook daarom stemmen wij voor. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Villéé. Anderen die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het 

geval. Dan gaan wij nu stemmen over amendement nummer 5 Maatwerk buitengebied. U kunt met enkele 

seconden als het goed is stemmen. Dank u wel, de uitslag is wordt verwerkt. En amendement 5 is ook met 

algemene stem aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan gaan we nu naar amendement numero 6 en dat is een Maximum aantal extra slaapplaatsen. 

Wenst iemand daar een stemverklaring bij af te leggen? Dat is niet het geval. Dan gaan wij nu stemmen voor 

amendement nummer 6 Maximum aantal extra slaapplaatsen. U kunt nu stemmen. Dat amendement is 

verworpen met 22 stemmen tegen en 13 stemmen voor. En voor de beraadslaging meld ik dat dat de stemmen 

zijn van de VVD, GroenLinks, de heer Wezenbeek of Wezenbeek pardon, Partij van de Arbeid en de VLP die tegen 

hebben gestemd. Amendement 6 is verworpen. 

De VOORZITTER: Dan ga ik nu naar agendapunt of pardon amendement nummer 7 en dat betreft het 

amendement Regionale en integrale afstemming toezicht en handhaving. Daar heb ik ook niet alle namen op de 

lijst als ik even heel snel goed tel of wel? Nee, nee niet alle namen. Is er iemand van u die een stemverklaring 

wenst? Dan gaan wij nu stemmen. U kunt nu stemmen op amendement nummer 7. De module loopt uitstekend 

vanavond. De heer Verstraten heeft u op bevestigen gedrukt? 

De heer VERSTRATEN: Hij komt er even niet doorheen. 
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De VOORZITTER: Kunt u aangeven of u wat u… 

De heer VERSTRATEN: Maar ik steun hem. 

De VOORZITTER: U steunt hem? 

De heer VERSTRATEN: Ja. 

De VOORZITTER: Dan wordt uw stem verwerkt en krijgen wij het inzicht binnen 10, 20 seconden op ons scherm. 

Ja, dat vergt altijd nog even een handmatige aanpassing van de module als een stem blijft hangen. Maar de stem 

die is niet verloren gegaan, want zoals u ziet is die met algemene stem aanvaard.  

De VOORZITTER: Dan gaan we naar amendement nummer 8 en dat betreft het amendement met de titel Ronde 

Tafel. Ook daarbij zie ik geen voltallige raad, 9 partijen in dit geval staan. Is er iemand die een stemverklaring 

wenst af te leggen. Dat is niet het geval. Dan gaan wij nu stemmen amendement 8 Ronde Tafel. Ja, komt er nu wel 

doorheen van meneer Verstraten. Ja, die gaat hier helemaal goed. Is met algemene stem aanvaard.  

De VOORZITTER: Dan kom ik bij amendement 9 hier zie ik wel alle partijen op staan. Dus hierbij ga ik u vragen of ik 

dit amendement kan hameren. Ik hoor niemand daar tegenstribbelen, ik heb 5 seconden gewacht. Dat betekent 

amendement 9 Structureel Overleg bij deze met algemene stem is aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan kom ik bij amendement nummer 10 daar zie ik niet de voltallige raad onder staan, dus ik ga 

u vragen om een stemverklaring.  Zijn er, is een ieder van u die behoefte heeft aan een stemverklaring. Dat is niet 

het geval. Dan zou ik de griffier willen vragen om amendement nummer 10 het Wijzigen kader ten behoeve van 

ontspanning en samenkomst arbeidsmigranten in stemming te brengen. U kunt stemmen.  Ja, de stemming is 

gesloten. Dit amendement is met 31 stemmen voor en 4 stemmen tegen, dat zijn de stemmen van de VVD, 

aangenomen. 

De VOORZITTER: Dan ben ik bij het laatste amendement, amendement nummer 11 met de titel Zoekgebied 

grootschalige huisvesting. Ik zie hier 4 partijen, dus ik ga vragen of er partijen zijn die een stemverklaring wensen 

af te leggen.  

De heer BROUWERS: Ik wens een stemverklaring, voorzitter. 

De VOORZITTER: De heer Brouwers, ga uw gang. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zullen tegen dit amendement stemmen. Het loslaten 

van deze twee locaties is echter voor het college geen vrijbrief om het dan op een elk andere willekeurige plek 

wel te kunnen bestemmen. De VLP verwacht dat het college bij elk nieuw initiatief de raad altijd eerlijk en 

proactief zal informeren, zoals in het bestuursakkoord is afgesproken. 
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De VOORZITTER: Dank u wel de heer Brouwers, bedankt voor uw stemverklaring. Anderen van u die een 

stemverklaring wensen af te leggen?  

De heer VILLÉÉ: Jawel, voorzitter. 

De VOORZITTER: De heer Villéé. Ga uw gang. 

De heer VILLÉÉ: Dank u wel. Wij vinden als GroenLinks dat wonen alleen op of tegen een bedrijventerrein aan een 

eentonige inspiratieloze omgeving is. Er zijn ook kansen voor herontwikkeling voor voormalige boerenbedrijven 

op het platteland voor huisvesting. Ook goed in het kader om gebruik door criminelen te voorkomen. Dit is dan 

naar onze mening onvoldoende mogelijk, vandaar dat wij tegen gaan stemmen. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel, de heer Villéé. Ik kijk mijn digitale omgeving rond zijn er nog anderen van u 

die een stemverklaring wensen af te leggen?  kunt u uw microfoon even aanzetten, want ik zie… Nee, dat is niet 

het geval. Dan met deze twee stemverklaringen breng ik het amendement nummer 11 in stemming, amendement 

Zoekgebied grootschalige huisvesting. U kunt nu stemmen. Ik heb nog twee stemmen openstaan die van 

mevrouw Suijkerbuijk en die van mevrouw Bozkurt. Mevrouw Bozkurt heeft nu gestemd. Alleen mevrouw 

Suijkerbuijk nog.  Wilt u aangeven wat uw stem luidt mevrouw Suijkerbuijk? Want dan kunnen we hem 

handmatig verwerken. Mevrouw Suijkerbuijk de module blijft hangen op uw naam. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ik lag eruit, voorzitter. Ik ben er nu weer in. Excuses. Ik weet even niet waar we zijn. 

De VOORZITTER: Bij amendement nummer 11 en de vraag is of u voor of tegen dat amendement bent Zoekgebied 

grootschalige huisvesting.  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Tegen. 

De VOORZITTER: Maar uw stem is toch doorgekomen. We gaan nu de uitslag op het scherm tonen. En dat 

amendement is verworpen met 21 stemmen tegen en 14 stemmen voor. En de stemmen tegen komen van de 

VLP, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en lijst Wezenbeek. Amendement 11 is verworpen. 

De VOORZITTER: Dan ben ik nu aangekomen bij het initiatiefvoorstel zelf. Is een ieder van u aanwezig in deze 

digitale omgeving die daar nog een stemverklaring bij wil afleggen? 

De heer BROUWERS: Graag, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja, de heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dank u wel. De fractie van de VLP is blij met deze kaders. Een goede samenwerking binnen 

de raad heeft geleid tot dit document. Wij hopen met elkaar dit proces snel te evalueren. Daarnaast kijken wij 
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met belangstelling uit naar de uitwerking van deze kaders door het college in een nieuw arbeidsmigrantenbeleid. 

Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers. Een ander van u die behoefte heeft aan het afleggen van een 

stemverklaring? De heer Yap, ja ik zie u. De heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Voor de PvdA, eveneens blij een noodzakelijk dat de gemeenteraad het 

initiatief heeft genomen tot een aantal kaders als het gaat om de arbeidsmigratie lokaal in goede banen te leiden. 

Zeer benieuwd naar de uitwerking daarvan in het beleid door het college van B &W. Voorzitter, ten aanzien van 

het punt huisvesting en dan specifiek grootschalige huisvesting, gaan we ervan uit dat het college ons vroegtijdig 

op de hoogte stelt van concrete initiatieven. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik kijk de digitale omgeving rond. Zie ik nog handen van leden die een 

stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Dat betekent dat ik nu over wil gaan tot stemming over 

het initiatiefvoorstel. Ik wil de griffier vragen om de stemmodule te openen. Of had je daar niet op gerekend? 

Nee, dan ga ik, dan ga ik stemmen. Mag ik het initiatiefvoorstel met algemene stem aanvaarden? Dat is het geval. 

Ik hamer hierbij het  geamendeerd initiatiefvoorstel met algemene stem. En mag ik u als raad een compliment 

geven voor de manier waarop u dit hebt opgepakt. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij de stemronde afsluiten met een aantal moties. Dat zijn moties 2 tot en met 6 als ik 

het goed heb onthouden. Motie 2 luidt Onderzoek aanpassen paraplubestemmingsplan. Een motie die een aantal 

namen van fracties draagt maar niet allemaal. Dat betekent dat ik de griffier zal vragen om de stemmodule klaar 

te zetten. Is er iemand van u die een stemverklaring wenst af te leggen bij motie nummer 2? 

De heer EMMEN: Ja, voorzitter, graag. 

De VOORZITTER: Ja, dat is de heer Emmen als ik het goed hoor. Want ik zie u niet. 

De heer EMMEN: Ja. 

De VOORZITTER: Ja, meneer Emmen. Meneer Emmen ga uw gang. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de raadsbehandeling waren we als D66-fractie kritisch op 

deze motie vanwege de risico’s die wij zagen wat betreft de ontwikkeling van Roosendaal als studentenstad, maar 

in goed overleg met de Roosendaalse Lijst geloof ik dat deze motie nu omgevormd is naar een motie die oproept 

tot onderzoek en een nuttige bijdrage levert, zodat we bij de Woonagenda een gewogen afweging kunnen 

maken.  

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel, meneer Emmen. Een ander van u behoefte aan een stemverklaring bij motie 

nummer 2. Zie ik daar de hand van de heer De Regt? Of is was dat…. Nee, dat was een toevalligheid. Goed, dan ga 

ik motie nummer 2 in stemming brengen. Griffier. U kunt stemmen. De module blijft hangen op de heer 

Raijmaekers en mevrouw Eijck. Zouden beide leden even willen kijken  of dat bij hen ook het geval is?  
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Mevrouw EIJCK: Ik sta hier nog steeds op amendement zoekgebied grootschalige huisvesting. En ik wil graag voor 

de motie stemmen. 

De VOORZITTER: Ja, dus u stemt voor motie 2 Onderzoek aanpassen paraplubestemmingsplan. En de heer 

Raijmaekers hoe staat het bij u? 

De heer RAIJMAEKERS: Hetzelfde geldt voor mij. Hij blijft hangen op het vorige amendement, maar ik stem voor 

deze motie.  

De VOORZITTER: Helder, dank u wel. Dan krijgen wij nu de uitslag te zien van de stemronde. En dan constateer ik 

dat motie nummer 2 Onderzoek aanpassen paraplubestemmingsplan is aangenomen met 33 stemmen voor en 2 

stemmen tegen. En de stemmen tegen zijn afkomstig van de Partij van de Arbeid.  

De VOORZITTER: Dan ga ik nu naar motie nummer 3 Aantal arbeidsmigranten. Ik zie een zevental fracties. Ik wil 

vragen of er andere fracties zijn die een stemverklaring willen afleggen. En laat u vooral horen, want ik zie u niet 

allemaal. Dat is niet het geval. Dan ga ik nu de griffier vragen om motie nummer 3 Aantal arbeidsmigranten in 

stemming te brengen. U kunt nu stemmen. Ik zie dezelfde twee leden waar die blijft hangen. Ik zie mevrouw Eijck 

knikken en meneer Raijmaekers ik zie u niet. U heeft hetzelfde.  

De heer RAIJMAEKERS: Ik heb inderdaad weer hetzelfde. Hij blijft hangen.   

De VOORZITTER: Ja. Goed. Wilt u uw stem mondeling kenbaar maken? 

De heer RAIJMAEKERS: Ja, ik stem voor deze motie.  

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Eijck uw stem is toch doorgekomen zo te zien. O nee niet. Wat is uw stem? 

Mevrouw EIJCK: Nee. Ik stem ook voor deze motie, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja, dan wordt die handmatig verwerkt en krijgen wij de uitslag te zien.  Motie nummer 3 is 

aangenomen met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen. En de 3 stemmen tegen zijn van de GroenLinks-fractie. 

De VOORZITTER: Dan ben ik bij motie nummer 4 Huisvestingsverordening Roosendaal. Ik constateer dat daar niet 

alle fracties, een fractie niet zo te zien. Is die ene fractie die behoefte heeft aan een stemverklaring toevallig? 

Nee, mevrouw Bozkurt heeft geen behoefte aan een stemverklaring. Dan gaan wij nu stemmen over motie 

nummer 4. Uw stem is in ieder geval nu weer doorgekomen, mevrouw Eijck. 

Mevrouw EIJCK: Ja, ik heb opnieuw ingetoetst. 

De VOORZITTER: Prettig. Heel goed. De heer Raijmaekers wilt u uw stem kenbaar maken.  



18 
 

De heer RAIJMAEKERS: Dat wil ik. Ik stem voor deze motie.  

De VOORZITTER: U stemt voor de motie. Dan wordt die nu verwerkt. De motie is met algemene stem aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan ben ik bij motie nummer 5 Meedoen in Roosendaal. Is er iemand van u die behoefte heeft 

aan een stemverklaring bij motie nummer 5.  

De heer VILLÉÉ: Ja, voorzitter. 

De VOORZITTER: Wie is dat, ik kan de stem niet helemaal goed herleiden. Neem mij niet kwalijk. 

De heer VILLÉÉ: De heer Villéé, GroenLinks. 

De VOORZITTER: De heer Villéé, net herkende ik u uitstekend. De heer Villee ga uw gang. 

De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. In de basis vinden wij deze motie heel sympathiek klinken natuurlijk, 

zeker de titel van deze motie. Daar is iedereen voor. Maar alle voorwaarden in deze motie zijn beschreven in het 

initiatiefvoorstel of een aantal amendementen en dat maakt het eigenlijk al compleet, dus wij vinden deze motie 

overbodig. Daarnaast draagt het ook de gemeente op om zelf sport, cultuur, onderwijs en zorg aan te gaan bieden 

en dat gaat ons iets te ver, dat de gemeente dit zelf moet gaan verzorgen. Daarom gaan wij hier tegenstemmen.  

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel, meneer Villéé.  Anderen die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet 

het geval. Dan ga ik nu motie nummer 5 in stemming brengen. Motie nummer 5 Meedoen in Roosendaal. Er een 

klein technisch mankementje, dus het duurt een kleine minuut voordat wij de stemmodule hebben geactiveerd. U 

kunt stemmen. 35 stemmen binnen, iedere stem wordt weer digitaal geaccepteerd. Wat zeg je… Maar ik heb hier 

wel 35 van de 35… Mevrouw Gepkens u heeft de bug ontdekt in het systeem, want uw stem is wel doorgekomen, 

maar we hebben geen uitslag daarbij gekregen. Dus mevrouw Gepkens kunt u aangeven wat u gestemd heeft? 

Mevrouw GEPKENS: Ik ben tegen. 

De VOORZITTER: Ja. Nog even voor de bevestiging voor het geval. Het stemproces wordt geïntervenieerd door 

buitenlandse krachten. Deze stemmen is aangenomen met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen. En de 

stemmen tegen zijn van de GroenLinks-fractie. Dat was motie 5 Meedoen in Roosendaal. 

De VOORZITTER: Dan de laatste motie van hedenavond en dat is motie nummer 6 Ontkoppelen arbeidscontract 

en wooncontract. Een motie waar even kijken 5, 7, 9 partijen onder staan, dus 2 partijen niet. En zijn er van die 2 

partijen, is er iemand van die 2 partijen die een stemverklaring wenst af te leggen? Dat is niet het geval. Dan vraag 

ik de griffier nu voor motie 6 de stemmodule te openen. U kunt stemmen. De stemmodule is gesloten, de 

stemmen worden verwerkt. Mevrouw Gepkens uw stem is wederom verloren gegaan, maar wel doorgekomen. 

Kunt u alstublieft uw stem kenbaar maken voor de archieven?  
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Mevrouw GEPKENS: Ja, ik ben voor. 

De VOORZITTER: Dan is de motie met algemene stem aangekomen. Motie 6 algemene stem aanvaard. 

5. Sluiting 

De VOORZITTER: En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze digitale stemvergadering waarbij het 

digitaal stemmen al heel wat vlotter liep dan de vorige keer. En daar wil ik de griffier voor danken. En ik sluit de 

vergadering. En ik hoop de volgende keer als ik u tref dat we in een wat rustiger beeld van Roosendaal leven. Ik 

wens u allemaal een fijne avond. Dank u wel. Ik sluit de vergadering. 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.40 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


