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

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

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), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

Brouwers (VLP) ,H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst) 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), R.C.A.W. van Nassau (CDA), K.A. Raggers (VLP), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de 

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

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

Afwezig:  
Wethouders: Mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen,  

dhr. A.A.B. Theunis. Mevrouw  I.M. Raaijmakers. 

Raadsleden: Mevrouw W. Claessens-Vloedgraven (SP), de heer P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst) en 

mevrouw E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP). 

 

1. Opening 

De VOORZITTER: Goedenavond allemaal, welkom bij de eerste voltallige digitale raadsvergadering van de 

gemeenteraad van Roosendaal. Ik heet u allen van harte welkom in deze digitale vergaderomgeving. Niet alles is 

digitaal, sommige dingen blijven nou eenmaal analoog, die hebben we bij ons en dat is de ambtsketen voor 

hedenavond. Ik heb een aantal berichten van verhindering ontvangen. Allereerst wil ik u meegeven dat al onze 

wethouders niet verhinderd zijn, maar niet deelnemen aan deze vergadering. Dat is ook in het kader van het 

overzicht. Het is wel complex natuurlijk om zoveel beelden naast elkaar te zetten, dus ik heb het college gevraagd 

om via mij vertegenwoordigd te zijn vanavond. Ze hebben verder ook geen inhoudelijke rol, dus die zijn niet 

aanwezig. Dan heb ik een aantal berichten van verhindering van raadsleden. Ik begin met mevrouw Van der Star 

van de VLP, die heeft zich afgemeld. Mevrouw Claessens van de SP is afwezig en de heer Raijmaekers van de 

Roosendaalse Lijst is vandaag afwezig. Dan wil ik nota maken van het feit dat dit de laatste vergadering is en dan 

nog eens een digitale vergadering van de heer Vrolijk. De heer Vrolijk, ik zoek u even op in mijn scherm. Waar 

bent u? Hij is toch aanwezig of niet? Zie ik hem nu niet? Ja, ik zie meneer Vrolijk. Ja. De laatste, uw laatste 

vergadering meneer vrolijk. 

De heer VROLIJK: Dat klopt. 

De VOORZITTER: En dan op afstand. 
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De heer VROLIJK: Ook nog. 

De VOORZITTER: Ook nog. Maar ik stel voor dat we in betere  tijden op gepaste wijze elkaar in ieder geval nog de 

hand gaan schudden en misschien ook nog wel een glas daarbij gaan drinken. 

De heer VROLIJK: Oké, prima. 

De VOORZITTER: Gekke manier om zo afscheid te nemen, maar heel fijn dat u daar vanavond bij aanwezig wilt 

zijn. Goed. Dan enige formaliteit is ons natuurlijk niet vreemd als gemeente, maar dat heeft ook een reden, want 

de Gemeentewet schrijft eenmaal voor dat we procedureel ook echt een vergadering moeten hebben. Dus ik ga 

aan de griffier vragen om even voor de record uw namen op te noemen zodat wij formeel kunnen vaststellen dat 

we ook een vergadering hebben met betrokkenen en dat ook een quorum aanwezig is. Griffier, mag ik u vragen 

om even de namen op te lezen? 

Mevrouw VAN STRAATEN: Voorzitter, de heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw De Beer. 

Mevrouw DE BEER: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Ja. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Aanwezig. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Broekhoven. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Eijck. 
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Mevrouw EIJCK: Aanwezig. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw El Azzouzi. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Hierzo. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Emmen. 

De heer Emmen: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Gabriëls. 

De heer GABRIËLS: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hamans. 

De heer Hamans: Ik ben er. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heeren. 

De heer HEEREN: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Present. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hoendervangers. 

De heer HOENDERVANGERS: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Aanwezig. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Aanwezig. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Meneer De Regt. 

De heer DE REGT: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Roeken. 

 

Mevrouw ROEKEN: Aanwezig. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Aanwezig. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Meneer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Present. Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Niet gehoord, wel gezien. 
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De heer VERBEEK: Geen geluid? 

Mevrouw VAN STRAATEN: Ja. De heer, mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten? 

De heer VERSTRATEN: Aanwezig. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Villéé. 

De heer VILLÉÉ: Aanwezig. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Vrolijk. 

De heer VROLIJK: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Aanwezig. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Yap. 

De heer YAP: Present. 

Mevrouw VAN STRAATEN: En de heer Van Zalinge. 

De heer VAN ZALINGE: Present. 

De VOORZITTER: Heel goed, dank u wel. Mevrouw griffier, ik constateer dat er ruim voldaan is aan ons 

aanwezigheidsquorum en dat daarmee ook de wettelijke titel van deze gemeenteraad besluitvormende 

gemeenteraad mag dragen. Ik ben hier in aanwezigheid van de griffier, plaatsvervangend griffier en de 

plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer Gabriëls, in het raadhuis. 
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 a. Tijdelijk vaststellen RvO 
De VOORZITTER: Om deze digitale vergadering hedenavond mogelijk te maken, hebben wij een tijdelijk 

Reglement van Orde opgesteld in samenspraak met het Presidium. Dit tijdelijke Reglement van Orde is zojuist bij 

uw vergaderstukken gevoegd. Ik stel voor om het tijdelijke Reglement, zij het dat het zojuist in het Presidium 

mondeling unaniem geamendeerd is om ook de pers in persoon toe te laten tot de raadsvergaderingen, per 

hamerslag vast te stellen. Kan dat op uw instemming rekenen? Dat is het geval. Hartelijk dank. Dus we gaan niet 

stemmen. Dan is hierbij het tijdelijke Reglement van Orde vastgesteld. 

2. Vaststellen Raadsagenda 

De VOORZITTER: En dan kom ik bij het vaststellen van de agenda voor hedenavond. Zoals u uit de dagmail van 

vorige week dinsdag hebt kunnen vernemen, ligt er een verzoek vanuit diverse fracties om toe te voegen aan 

deze raadsagenda een spoedeisende eigenstandig motie met de titel “Roosendaal bereid aandeel te leveren in 

opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen”. Kunt u instemmen met het voorstel om deze eigenstandige 

motie hedenavond als spoedeisend te beschouwen? En daarmee automatisch als C-stuk aan de agenda toe te 

voegen? Ik kijk naar u allen. Dat is het geval. Deze motie wordt op de agenda toegevoegd als agendapunt 7.a. Zijn 

er verder aan uw zijde opmerkingen over de agenda? Dat is niet het geval. Dan wil ik de agenda hierbij 

vaststellen. Voor het geval u dat niet hoorde, dat was de hamer. 

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

    4 en 5 maart 2020 
De VOORZITTER:  Goed. Dan zijn wij bij agendapunt 4 aangekomen, oh pardon agendapunt 3 aangekomen neem 

mij niet kwalijk, ik en dat is het vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van de Raad van de 

gemeente Roosendaal van 4 en 5 maart 2020. Het lijkt niet alleen lang, maar het is ook lang geleden. Er zijn bij de 

griffie geen amenderingen op de besluitenlijst binnengekomen. Mag ik daarmee de besluitenlijsten arresteren? 

Aldus. Dan is de besluitenlijst van 4 en 5 maart hiermee vastgesteld. 

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

a. Ingekomen stukken 

De VOORZITTER:  Dan ben ik bij agendapunt 4, ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst. Kunt u 

instemmen met de afhandeling van de ingekomen stukken? Ook dat is het geval dat is dat hierbij vastgesteld.  

b. Beantwoording van schriftelijke vragen 

De VOORZITTER: Dan zijn er bij de griffie geen aanmeldingen gekomen voor een aanvullende mondelinge vraag. 

Dat is ook het geval begrijp ik. Dat is het geval. 

c. Actie- en motielijst 

De VOORZITTER:   En er zijn ook geen opmerkingen over de actielijst aangemeld. Dat betekent dat ik hiermee 

door kan gaan naar agendapunt 5. Nou, dat is een soepele rit zo, dames en heren tot op heden. 

5.  A-CATEGORIE 

a. Raadsvoorstel omvorming bestuursvorm Openbaar Basisonderwijs West-Brabant  

De VOORZITTER:  Dan ben ik aangekomen bij categorie, pardon bij agendapunt 5 de A-categorie, de 

hamerstukken. Ik heb een aantal hamerstukken en ik ga vervolgens de voorstellen voorlezen met zowel 

onderwerp als titel en dan zal ik u vragen of u een stemming wenst, een stemverklaring wenst af te leggen. Als u 

dat wenst, wilt u dan alstublieft uw microfoon op unmute zetten en u kenbaar maken. Ik begin bij raadsvoorstel 
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07 omvorming bestuursvorm Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. Wenst iemand daar een 

stemverklaring bij af te leggen? Dat is niet het geval. Wenst iemand stemming of kan ik dit agendapunt hameren? 

Ook dat is niet het geval, dan hamer ik agendapunt 5A raadsvoorstel 07 omvorming bestuursvorm Stichting 

Openbare Basisonderwijs West-Brabant. Ik herhaal hem even voor de zekerheid, want een digitale vergadering is 

allemaal wat complexer. 

b. Raadsvoorstel Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit 2020  

De VOORZITTER: Den ben ik bij agendapunt 5.b raadsvoorstel 08 Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 

2020. Heeft iemand behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wenst iemand stemming bij 

agendapunt 5B? Ook dat is niet het geval. Daarmee is agendapunt 5b raadsvoorstel 08 afvalstoffenverordening en 

uitvoeringsbesluit 2020 vastgesteld. 

c. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking West-Brabant 

De VOORZITTER: Dan ga ik naar 5 Cornelis, raadsvoorstel 09 wijziging gemeenschappelijke regeling  

belastingsamenwerking West-Brabant. Wens iemand de stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wenst 

iemand stemming bij agendapunt 5 Cornelis. Ook dat is niet het geval. Dan stel ik hierbij vast dat raadsvoorstel 09 

wijziging gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking West-Brabant als hamerstuk is vastgesteld.  

d. Raadsvoorstel benoeming nieuw lid raad van toezicht SOVOR 

De VOORZITTER: Dan ben ik bij 5 Dirk raadsvoorstel 10 benoeming nieuw lid raad van toezicht SOFOR. Wenst  

iemand een stemverklaring af te leggen. Dat is niet het geval. Wenst iemand stemming? Ook niet het geval. Dan 

haar maar ik bij deze raadsvoorstel 10 benoeming nieuw lid Raad van toezicht SOFOR. 

e. Raadsvoorstel vestigen voorkeursrecht Zuidelijke ontsluiting 

De VOORZITTER: Dan 5 Eduard, raadsvoorstel 11 wet voorkeursrecht Zuidelijke ontsluiting en kredietverwerving 

wenst iemand hier een stemverklaring af te leggen? 

De heer KLAVER: Ja. 

De VOORZITTER: Dat is de heer Klaver. Ga uw gang meneer Klaver. 

De heer KLAVER: Onze stemverklaring, Partij van de Arbeid inzake raadsvoorstel vestigen voorkeursrecht 

Zuidelijke ontsluiting. We begrijpen het uitgangspunt om grondpositie te verwerven, uiteraard dient in het 

vervolgtraject zoals door het college van B en W ook is toegezegd het mobiliteitsvraagstuk met het oog op 

ontwikkeling in het gebied van de Bulkenaar nog verder te worden verduidelijkt. Definitieve keuzes hierin dienen 

nog te worden gemaakt en brengt ons wel op dit moment tot het oordeel dat we kunnen instemmen met het 

raadsvoorstel. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen? Dat is niet het geval. Wenst iemand stemming? Ook dat is niet het geval. 

Daarmee hamer ik het raadvoorstel af vestigen voorkeursrecht gemeente Zuidelijke ontsluiting en 

kredietverwerving. 
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f. Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie 

De VOORZITTER: Dan kom ik bij het laatste hamerstuk raadsvoorstel 12 concept Regionale Energie Strategie. 

Wenst iemand een stemverklaring af te leggen bij dit onderwerp? Dat is niet het geval. Wenst iemand stemming 

bij dit onderwerp? Ook dat is niet het geval. Bij deze raadsvoorstel 12 concept Regionale Energie Strategie 

gehamerd.   

6. B-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Gebiedsvisie de Bulkenaar 
De VOORZITTER: Dan beste mensen, gaan wij door naar de B-categorie en daar beginnen wij vandaag met 
agendapunt 6.a. voorstel 13 raadsvoorstel Gebiedsvisie Bulkenaar. De volgende fracties dienen een motie in, 
motie “Inwonersparticipatie de Bulkenaar”. Mede-indieners, pardon de indiener is daarbij mevrouw Suijkerbuijk 
met mede-indieners de heer Heeren, mevrouw Bozkurt en de heer Wezenbeek. Gisteren heeft hier een 
raadsdebat over plaatsgevonden en die fase is nu ook geweest. Dat betekent dat er nu alleen een moment van 
indiening volstaat en dat doet mevrouw Suijkerbuijk. Mevrouw Suijkerbuijk u heeft de motie gereed? Die motie is 
verspreid bij onze griffie? Ja, dat is het geval. U bent alom bekend met die motie? Dat is ook het geval. Die motie 
krijgt het nummer 1 voor hedenavond. Goed die gaan we dan direct in stemming brengen neem ik aan, griffie? Ja. 
Dan gaan we direct over tot stemming. Wenst iemand een stem… Pardon? Nee? Wenst iemand een 
stemverklaring af te leggen bij de ingediende motie, motie nummer 1?  
 
De heer KLAVER: Dat wil ik. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Voorzitter? 

De VOORZITTER: Zou u, als u dat wil ik, ook uw naam willen zeggen? De heer Klaver wil een stemverklaring, de 

heer Heeren heb ik gezien. Klaver, Heeren. Wie nog meer?  

De heer VILLÉÉ: Villéé. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Voorzitter, ik heb een vraag. 

De VOORZITTER: De heer Villéé. Ogenblik alstublieft, ik ben even stemverklaringen aan het ophalen. Wie wil nog 

meer een stemverklaring afleggen? Ik heb drie stemverklaringen. Wie had een vraag?  

De heer HEEREN: Voorzitter, Ik heb een vraag… 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Voorzitter, ik had een vraag vanuit de ChristenUnie. 

De VOORZITTER: Eerst mevrouw Suijkerbuijk, dan meneer Heeren, punt van orde. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Voorzitter, bedoelt u een stemverklaring over de motie of over het raadsvoorstel ook 

erbij. 
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De VOORZITTER: Nou, u mag zelf geen stemverklaring over een motie afleggen, die u zelf indient mevrouw 

Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Nee, het gaat echt alleen over de motie. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Gaat alleen over de motie. Ja. De heer Heeren. 

De heer HEEREN: ja, ik had even een vraagje. Ik heb geen stemverklaring voor de motie, maar bij mijn weten 

wordt eerst het moedervoorstel eerst voorgelegd en daar heb ik wel een stemverklaring. Dus ik wilde even 

controleren of het moedervoorstel eerst voorgelegd wordt en dan de motie pas. 

De VOORZITTER: Wij stemmen altijd eerst over het voorstel, dan pas de motie. Ja. Betekent dat dat u geen 

stemverklaring meer aflegt bij de motie, maar wel bij het voorstel meneer? Ja, want dat is ook conform het feit 

dat u mede-indient. Goed. Dan heb ik een stemverklaring bij de motie van de heer Klaver zo meteen en de heer 

Villéé. En we gaan eerst beginnen met het raadsvoorstel en daarbij behorende stemverklaringen. Wie wenst een 

stemverklaring bij het raadsvoorstel af te leggen naast de heer Heeren?  

De heer KLAVER: Graag, Paul Klaver. 

De VOORZITTER: Anderen? Niet het geval. Dan begin ik met de heer Klaver. De heer Klaver mag een 

stemverklaring afleggen. 

De heer KLAVER: Voorzitter, stemverklaring Partij van de Arbeid inzake raadsvoorstel Gebiedsvisie de Bulkenaar. 

We stemmen in met het voorliggende raadsvoorstel. We blijven uiteraard nauwgezet iedere vervolgstap in dit 

dossier volgen. Bij iedere nieuwe fase, zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan en de MER zullen we ons oordeel 

geven op onder meer door ons belangrijk genoemde ankers in dit dossier, inspraak in participatie, de publieke 

gezondheid, de balans buitengebied en stedelijke ontwikkeling en het mobiliteitsvraagstuk. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Heeren. 

De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. De VLP betreurt de manier waarop de wethouder in de Commissie- 

vergadering gesproken heeft over onze inwoners en de insprekers in het bijzonder. Deze uithalen waren volgens 

de VLP onnodig en horen niet thuis in ons raadhuis. Het is niet aan de wethouder om te bepalen hoe een inwoner 

van zijn democratisch recht gebruik wenst te maken. Het recht om in te spreken is geopend voor iedereen. 

De VOORZITTER: Meneer Heeren, meneer Heeren, meneer Heeren, ik ga u onderbreken. Een stemverklaring dient 

te gaan over de inhoud van het voorstel en niet over de procedure richting de wethouder, daar hebben we 

andere processen voor. Mag ik u hier tot de orde roepen. 

De heer HEEREN: Dan ben ik bij deze klaar met de stemverklaring. 
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De VOORZITTER: Dank u. Goed. Dan gaan wij over tot stemming over het voorstel. Wenst u stemming over het 

voorstel? Mag ik het voorstel met algemene stemmen arresteren? Dat is het geval. En voor de helderheid gezien 

deze digitale omgeving wil ik aangeven dat ik zojuist het raadsvoorstel Gebiedsvisie Bulkenaar met algemene 

stem en een ruim besluitvormingsquorum heb vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2020. Hartelijk dank 

aan u allen. 

De VOORZITTER: Dan ben ik bij de toegevoegde motie-indiener mevrouw Suijkerbuijk. Ik heb een tweetal 

stemverklaringen bij die motie genoteerd, die is van de heer Klaver en de heer Villéé. Ik wil beginnen met de 

stemverklaring van de heer Villéé. Ga uw gang meneer Villéé. 

De heer VILLÉÉ: Dank u wel, voorzitter. Wij stemmen als fractie van GroenLinks niet voor deze motie, omdat we 

deze motie dan ook vinden lijken op de motie die we zelf niet meer ingebracht hebben. En dat deden we omdat 

we nu voldoende mogelijkheden en juist betere mogelijkheden ervaren om het participatieproces constant te 

verbeteren door de Raadswerkgroep. We zien dit wel als een oproep naar de raad als raad om de functie van deze 

Raadswerkgroep beter naar buiten te brengen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel, meneer Villéé. De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Stemverklaring  over de motie ChristenUnie, VLP vanuit de Partij van de Arbeid, voorzitter dank 

u wel. De inhoud van de motie kunnen we in grote lijnen onderschrijven. We hechten net als de indieners enorm 

veel waarde aan inwonersparticipatie en duidelijke verwachtingen over en weer. Onze fractie verwijst naar de 

toezeggingen van de wethouder in het voorbereidende  raadsdebat en de afspraken die zijn gemaakt met de 

Raadsbegeleidingsgroep Bravis, waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd. De twee punten die de indieners 

verzoeken aan het college van B en W in de motie zijn naar onze opvatting al reeds toegezegd en dus geborgd. En 

dat is de reden waarom we de motie ook niet hoeven te steunen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Helder. Daarmee concludeer ik ook dat u tevens stemming wenst voor de motie de heer Klaver. 

De heer KLAVER: Dat klopt.  

De VOORZITTER: Helder. Dan gaan wij over tot stemming over de motie. En dat doen wij vanavond op een wat 

aangepaste manier. Ook hierbij geldt dat de digitale omgeving ons dwingt om dat hoofdelijk te doen. Hoofdelijk 

stemmen gaat als volgt geschieden. Let u op ook indien u omgevingsgeluiden heeft, want de griffie gaat zometeen 

op afstand uw microfoon aanzetten. De griffie heeft heel veel technische mogelijkheden zoals u ziet. Vervolgens 

zal de griffie een voor een uw naam oproepen, dat doen we op alfabetische volgorde. En zodra u uw naam hoort, 

wil ik u vragen om voor of tegen te noemen niets anders alstublieft, voor of tegen. Vervolgens noteer ik de uitslag 

in gezamenlijkheid met de griffier en zal ik aan u communiceren of de motie is aangenomen dan wel verworpen. 

Dan wil ik nu de ondersteuning, ik kijk naar de heer Dam aan mijn rechterzijde, verzoeken om de microfoons open 

te zetten. De AIVD- eigenschappen van onze griffie, die lijken mee te vallen voor de geruststelling onder ons. Mag 

ik u verzoeken om zelf uw microfoons te unmuten? En nadat u uw naam heeft gehoord en voor of tegen heeft 

gezegd dan weer op mute te drukken. Als u nu allen uw microfoons op unmute wilt zitten, dan geef ik u even de 

tijd. Dan zal ik nu aan de griffier vragen om alfabetisch de namen op te noemen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van den Beemt. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw De Beer. 

Mevrouw DE BEER: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Wat zei ze. 

De VOORZITTER: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Broekhoven. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Eijck. 

Mevrouw EIJCK: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw El Azzouzi. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Tegen. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Gabriëls. 

De heer GABRIËLS: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Gepkens. 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens? 

Mevrouw VAN STRAATEN: De microfoon… 

De VOORZITTER: Uw microfoon staat op mute. Ja, nu niet. 

Mevrouw GEPKENS: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hamans. 

De heer HAMANS: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heeren. 

De heer HEEREN: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hoendervangers. 

De heer HOENDERVANGERS: Tegen. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verstraten. 



15 
 

De heer VERSTRATEN: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Villéé. 

De heer VILLÉÉ: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Vrolijk. 

De heer VROLIJK: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Yap. 

De heer YAP: Tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Zalinge. 

De heer VAN ZALINGE: Voor. 

De VOORZITTER: Dat waren ze. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Het was meneer Van Zalinge voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: 9 voor. 

De VOORZITTER: 9 voor en 23 tegen. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Ja, ja. 

De VOORZITTER: Ik constateer dat de motie met 23 stemmen tegen, 9 stemmen voor is verworpen. 
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7. C-CATEGORIE 

a. Motie Roosendaal bereid aandeel te leveren in opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkamp De 

VOORZITTER: Goed, dan gaan wij door naar het volgende agendapunt en dat is in de C-categorie agendapunt 7.a 

en dat is de motie spoedeisend, pardon, agendapunt spoedeisende eigenstandig een motie “Roosendaal bereid 

aandeel te leveren in opvang kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen”. De heer Hamans heeft verzocht om 

hier eerst het woord te krijgen. De heer Hamans. 

De heer HAMANS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag mededelen dat ik niet zal deelnemen aan de 

beraadslaging over deze motie en dat ik mij van stelling zal onthouden. Mijn beweegredenen daarvoor zijn als 

volgt de overwegingen van deze motie gaan indirect over de regelgeving betreffende de opvang van asielzoekers 

in Europa. In mijn dagelijks werk als gerechtsambtenaar word ik geacht om dezelfde regels volledig onafhankelijk 

en onpartijdig toe te passen. Daarmee verhoudt zich niet dat ik mij in politieke zin daarover zou uitspreken. Met 

uw goedvinden zal ik daarom nu ook de vergadering verlaten. 

De VOORZITTER: Bij deze. Hartelijk dank voor uw bijdrage vanavond meneer Hamans en graag tot binnenkort 

weer. Dank u wel. Ik maak er nota van dat de heer Hamans heeft aangeven omwille van duidelijke persoonlijke 

redenen niet deel te nemen aan de stemming bij agendapunt 7.a. Dan begin ik, uiteraard met de indiener van de 

motie vanavond, dat is de heer Yap. De heer Yap heeft aangegeven de motie namens een aantal mede-indieners 

namelijk mevrouw Suijkerbuijk, mevrouw El Azzouzi van GroenLinks, de heer Breedveld van het CDA, de heer 

Emmen van D66, mevrouw Maes van de SP, mevrouw Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal, de heer 

Wezenbeek van fractie Wezenbeek en de heer De Regt van Roosendaalse Lijst in te dienen. De heer Yap heeft 

recht op een eerste termijn en de eerste termijn geldt 5 minuten spreektijd. Meneer Yap, de vloer is aan u. en 

mag ik u een compliment geven voor uw koptelefoon trouwens. 

De heer YAP: Sorry, voorzitter, dit was de enige beschikbare koptelefoon die werkt, van m’n dochter. En mijn 

vriendin zit hier ook in een online-bijeenkomst dus we moeten even schakelen. Dan de motie, voorzitter, ik denk 

dat de achtergrond inmiddels wel helder is. De oproep is er ook geweest vanuit de samenleving, verschillende 

organisaties en diverse personen hebben een beroep gedaan op het gemeentebestuur. Wij hebben met de 

Indieners Partij van de Arbeid, ChristenUnie, GroenLinks, CDA, D66, SP, Burger Belangen, Wezenbeek en de 

Roosendaalse Lijst dit nu vertaald in een motie. Vanavond werd ook bekend dat inmiddels al, of inmiddels de 100e 

gemeente zich heeft aangesloten bij de coalitie van welwillende gemeenten. Hopelijk worden wij gemeente 101. 

Voorzitter, is het goed als ik me beperkt tot het uitspreken van het dictum. 

De VOORZITTER: Graag. 

De heer YAP: De motie Roosendaal bereid aandeel te leveren in opvang kinderen uit Griekse 

vluchtelingenkampen spreekt uit dat de gemeenteraad van Roosendaal de bereidheid heeft om een deel van deze 

groep kwetsbare kinderen op te vangen. Roosendaal zich in navolging van vele andere gemeenten zich wil voegen 

bij de “coalition of the willing” om samen  500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse 

eilanden. We een massale oproep aan het kabinet voor opvang van vluchtelingenkinderen uit Griekenland 

ondersteunen en verzoekt de voorzitter van de raad de drie initiatiefnemende  hulporganisaties en de regering 

hiervan schriftelijk in kennis te stellen. En in de brief aan de regering ons aanbod tot hulp mocht zij kinderen naar 
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Nederland halen, kenbaar te maken. En de overheid te vragen om voorzieningen te treffen waarmee gemeenten 

in staat worden gesteld deze kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Geen interrupties gehad in uw bijdrage. Is er van de andere indieners 

behoefte om een eerste termijn te hebben? Mevrouw Suijkerbuijk? Ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja ChristenUnie Roosendaal is blij dat deze motie ondersteund 

wordt door vele andere fracties. Het klopt dat in Den Haag besloten zal moeten worden of deze weeskinderen 

wel of niet richting Nederland mogen komen. Maar de uitwerking van een dergelijk besluit vindt echt plaats in de 

gemeente. Ze zullen ergens terecht moeten komen en ergens moeten wonen. Hoe meer gemeenten laten blijken 

dat ze in gemeenten welkom zijn hoe meer draagvlak er is om een positief besluit te nemen. En wat de 

ChristenUnie betreft mag ook Roosendaal bij die barmhartige gemeenten horen. We willen toch een inclusieve 

stad zijn? Laten we dan ook meteen vanuit ons hart spreken en openstaan voor zaken van liefdadigheid, daar zijn 

we immers mensen voor. Mooi om te zien dat niet alleen de meerderheid van de raad dit doet, maar ook andere 

organisaties, kerken en bekendere Roosendalers. En wat de ChristenUnie betreft schuilen we wat dit soort zaken 

betreft niet langer achter Den Haag om kleur te bekennen. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk. Andere bijdragen? Meneer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. Bij de constateringen staat Roosendaal een gastvrije, toegankelijke 

en inclusieve stad. Met name gastvrij, de meesten weten dat wel dat probeer ik al jaren uit te dragen. Roosendaal 

moet gastvrijer. Als ik zelf in de raad zit dan zit ik voor een schilderij van burgemeester Coenen, daar staat een 

plaatje onder bij meneer Coenen dat hij bedankt wordt met een lintje van een of andere Belgische koning omdat 

hij in 1418 duizenden vluchtelingen in Roosendaal heeft opgevangen. Daarom zou ik willen zeggen deze raad 

stemt unaniem met dit voorstel om deze brief te sturen, om te zorgen dat die Griekse vluchtelingen net als die 

Belgen indertijd in 1418 naar hier toe konden komen. Dat we hier echt laten zien dat we gastvrij zijn voor 

iedereen. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Wezenbeek. Ik zag dat mevrouw Bozkurt ook zich gemeld heeft voor een 

eerste termijn. Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is een humanitair probleem. Het oplossen van dit probleem is 

heel moeilijk, dat besef ik. Aan de ene kant hebben wij hier met kinderen te maken die al getraumatiseerd zijn. Ze 

staan er helemaal alleen voor. Daarom moeten wij als gemeente Roosendaal kinderen naar Nederland halen, naar 

de gemeente Roosendaal halen. Daarom steun ik van harte die motie. 

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel, mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel. 

De VOORZITTER: Anderen van de mede-indieners? Mevrouw El Azzouzi. 
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Mevrouw EL AZZOUZI: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hou het kort. Ik wil benadrukken dat GroenLinks het heel 

belangrijk vindt dat wij als gemeente de bereidheid tonen om te helpen, mocht het ooit zover komen. Ik vind het 

alleen treurig dat het tot een motie heeft moeten komen. Maar ik ben bijzonder blij met de inzet en de 

bereidheid van de Roosendaalse gemeenteraad. Dank u. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk nog even naar andere mede-indieners. Ik heb mevrouw Maas nog niet 

gehoord. Dat blijft ook zo. De heer De Regt? Ook zo? Ja. De heer Emmen? Ook zo. En de heer Breedveld? Ook zo. 

Dan wil ik nu overgaan tot een korte reactie als portefeuillehouder op dit onderwerp. Inhoudelijk heeft u mij geen 

vragen gesteld behalve dat u mij opdracht meegeeft. Iets wat ik uiteraard uitvoer. En ik wil u complimenteren met 

uw eigenstandige rol als zelfstandig bestuursorgaan van de gemeenteraad om dit eigenstandig op te pakken. Het 

is zoals het past binnen de duale karakters die wij hebben in het Nederlandse staatsbestuur. Verder betekent dit 

voor mij dat er geen tweede termijn is tenzij de heer Yap en anderen na mijn korte bijdrage behoefte daartoe 

voelt. Ik kijk rond. Dat is niet het geval. Dan wil ik overgaan tot stemming over de motie. Is er behoefte aan 

stemming? 

De heer Brouwers: Ja graag, voorzitter. De heer Brouwers. 

De VOORZITTER: De heer Brouwers. Ja, dan gaan wij over tot stemmen. Meneer Van den Beemt was er ook voor u 

behoefte voor stemming of had u een andere opmerking? 

De heer VAN DEN BEEMT: De VVD heeft behoefte aan een stemverklaring, voorzitter. 

De VOORZITTER: Uiteraard, stemverklaring. Stemverklaring en dat geldt dan ook voor de heer Brouwers. Nog voor 

andere leden? Dan begin ik met de stemverklaring van de heer Brouwers. Ga uw gang. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Het voorliggende voorstel hoort naar de mening van de VLP niet 

thuis in de gemeenteraad van Roosendaal. De schriftelijke vragen en de voorafgaande brief waren naar onze 

mening afdoende om lokaal een geluid te manifesteren. Deze dender poging met een motie wordt door landelijke 

partijen gebruikt om landelijke politieke opvattingen te ventileren vanuit een lokale stoel en wij hebben deze 

motie dan ook niet mede ondertekend. De gemeenteraad van Roosendaal gaat geen, gaat en zal nooit over deze 

zaak gaan. Ons wordt wel gevraagd te stemmen over deze motie. Hierop beoordelen wij deze motie op zijn 

inhoudelijkheid. De uitspraak die van ons vwordt verwacht heeft betrekking op weeskinderen uit een 

vluchtelingenkamp opgrondgebied van de Europese  Unie. Wij zijn van mening dat weerloze kinderen nooit de 

inzet mogen zijn voor politiek gewin. Wij zullen dan ook naar eigen eer en geweten voor deze motie stemmen. De 

fractie van de VLP hoopt wel dat dit de laatste keer zal zijn dat wij ons uit moeten spreken in deze raadszaal over 

landelijke politiek. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel. U heeft namens uw fractie gesproken. Ik kijk naar de heer heer Van van Beemt. De 

heer Van den Beemt.  

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse VVD is tegen het naar Nederland halen van 

kinderen zonder instemming van hun ouders. De Roosendaalse VVD is het niet eens met de politieke strekking 

achter de constateringen in deze motie. Wij wensen ons niet te scharen achter een zogenoemde coalitie of the 

willing. Wij ondersteunen niet een massale oproep aan de regering. Wij ondersteunen juist het standpunt van de 
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regering. Wij steunen wel een aanbod om de bedoelde kwetsbare kinderen op te vangen, mochten zij in 

Nederland arriveren en onze gemeente gevraagd worden daaraan steun te verlenen. Gewoon omdat dat hoort. 

Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. 

De VOORZITTER: Ik kijk rond. Zijn er onder de leden van de VVD,  VLP die behoefte hebben aan een 

stemverklaring? Want de overigen mogen dat niet vanwege het feit dat ze indiener zijn. Nee? Dan wil ik overgaan 

tot stemming en dat betekent dat wij de namen weer gaan opnoemen en dat ik u wil verzoeken ook om voor of 

tegen uit te spreken. En ik zal op het eind natuurlijk weer terugkomen op de stemming met uitslag. Griffier. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw De Beer. 

Mevrouw DE BEER: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Meneer Van Broekhoven. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Eijck. 

Mevrouw EIJCK: Voor. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw El Azzouzi. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Voor. 

 Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Gabriëls. 

De heer GABRIËLS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heeren. 

De heer HEEREN: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hoendervangers. 

De heer HOENDERVANGERS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Klaver. 
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De heer KLAVER: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Voor. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Villéé. 

De heer VILLÉÉ: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Vrolijk. 

De heer VROLIJK: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Yap. 

De heer YAP: Voor. 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Zalinge 

De heer VAN ZALINGE: Voor. 

De VOORZITTER: Allen voor gestemd. 

Mevrouw VAN STRAATEN: Ja. 

De VOORZITTER: Dan is de motie met algemene stemmen aangenomen. 

8. Sluiting 

De VOORZITTER:  Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze bijzondere digitale vergadering van de 

gemeenteraad van Roosendaal van hedenavond. Ik wens u allen een fijne voortzetting van de avond en nogmaals 

een groot woord van dank aan de heer Vrolijk, waar wij op gepaste wijze in betere tijden afscheid van gaan 

nemen. En ik wens u het allerbeste in onze buurgemeente Rucphen toe, meneer Vrolijk. 

De heer VROLIJK: Dank u wel. 

De VOORZITTER: En het beste aan u allen. En ik hoop dat u heel graag weer binnenkort in persoon te mogen zien, 

want ik mis het toch wel een beetje hoor de gemeenteraad mag ik u zeggen. Goed, een  fijne avond gewenst. Dag.  
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De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.10 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


