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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 4 APRIL 2019 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

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

              28 februari 2019 en 14 maart 2019 

 

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

5. A-CATEGORIE 
a. Krediet herinrichting Raadszaal 

b. Tussentijdse benoeming lid Commissie Geloofsbrieven  

c. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Nieuwe LTS 

d. Raadsvoorstel vestigen voorkeursrecht (art. 6 1ste lid en aansluitend art. 5 1e lid Wet voorkeursrecht 

              gemeenten) 

e. Raadsvoorstel vitaliteitsactie 5de tranche.  

6. B-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel 75 jaar bevrijding Roosendaal 

b. Raadsvoorstel afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Spectrum Roosendaal.  

c. Raadsvoorstel Beter afval scheiden 

7.  C-CATEGORIE 
Er zijn geen voorstellen in de A-categorie 

8. Sluiting 
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Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester)  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  
Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, A.A.B. Theunis, 
wethouders 
 
De dames: W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Burger 
Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A. Homma (D66), 
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: K. Ahlalouch (PvdA), 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) R.C.A.W. van Nassau (CDA), 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. Villeé (GroenLinks), A.J. Vrolijk 
(Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP)  
 
Afwezig: Mevrouw N. El Azzouzi (GroenLinks).  
 
 

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen? Het is 19.30 uur dan kunnen we 

beginnen. Ja, iedereen zit? Ja? Bijna iedereen? Oké, de raadsvergadering is geopend. Ik heet u allen van harte 

welkom. In de mededelingensfeer meld ik af het raadslid mevrouw El Azzouzi van de fractie van GroenLinks en de 

heer Villeé van de Fractie ook van GroenLinks zal iets later komen. Verder niemand vergeten die nog meldt dat 

die er niet is? Nee? Dan heet ik van harte welkom onze gasten van de raad. We hebben dat weet u om de zoveel 

tijd van 18.30 tot nu een ontmoeting met een aantal gasten zij zitten op de bekende plaatsen vanuit mijn kant 

gezien recht voor mij achterin. Ik heet in willekeurige volgorde van harte welkom mevrouw Sabine Otten, 

mevrouw Marga Koster, de heer Paul van den Berg, de heer Sjef van der Touw, de heer Goerge Ross, de heer Jan 

Lanooij, de heer Bert Mathijssen, mevrouw Wilke en meneer Ruben Boers en mevrouw Suzan Doornbusch. Ik 

heet u allen zeer welkom als onze VIP gasten en ik wens u veel bewondering en verwondering vanavond in de 

gemeenteraad. Welkom, nogmaals. Dat in de openingssfeer mijnerzijds. 

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 2 en dat handelt over het vaststellen van de raadsagenda. Wil 

één uwer daarover het woord? Ik noteer even de heer Van Gestel.  

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zouden graag voorstel 23 Vitaliteitsacties willen agenderen 

onder de A-categorie en wij wensen daar dan een stemverklaring over af te leggen. 

De VOORZITTER: Ja, u stelt voor om agendapunt 6.c dat handelt over de vitaliteitsactie 5e tranche opknappen 

openbare ruimte Dijkcentrum om dat van de bespreekafdeling weg te halen en dat naar de A-categorie de 

hamerstukken te doen. En als u het allemaal daarmee eens bent zal dat stuk daar worden geagendeerd onder 5.e 

van Eduard. Kunt u daar allemaal mee instemmen? Dat is het geval, dan gaat dat stuk naar de A-categorie. De 

heer Emmen. 
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De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Aangezien D66 Roosendaal alsnog met een motie is gekomen op het 

raadsvoorstel 75 jaar bevrijding zouden wij graag willen vragen om een eerste termijn op dit onderwerp. 

De VOORZITTER: Ja, dat lijkt mij uitstekend. U vindt dat ook allemaal een goed idee? Ja, gaat gebeuren. Anderen 

nog van u raad over de agenda? Ja, de heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Dank u wel, voorzitter. Ja het CDA is ook met een motie gekomen over het luierbeleid, 

incontinentiemateriaal dus als het bij uw goedvinden, dan ook een eerste termijn. Bij een tweede termijn kan het 

ook prima, maar dan ontneem ik wat reactietijd. 

De VOORZITTER: Nee, ik stel voor, dat u ook de eerste termijn gebruikt. Dan kan de motie ook worden ingediend 

en dan helpt dat ook aan het debat. Dus het CDA voegt zich ook in de eerste termijn voor het indienen van de 

motie. Nog anderen van u raad over de agenda? Als dat niet is dan gaan wij voort met agendapunt 3. 

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

    28 februari 2019 en 14 maart 2019 
De VOORZITTER: Dat is het vaststellen van de besluitenlijst van u vergaderingen van 28 februari en 14 maart 

jongstleden. Er zijn bij de griffie geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Mag ik er dan vanuit gaan dat u 

hiermee kunt instemmen? Dat is het geval, waarvan akte.   

4. Afhandeling schriftelijke vragen 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 4. 

 

a. Lijst van ingekomen stukken 

De VOORZITTER: Agendapunt 4.a lijst van aan u raad gerichte brieven. Kunt u instemmen met de afhandeling 

zoals het college voorstelt om die brieven af te doen? Dat is het geval. Waarvan akte.  

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen  

De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 4.a afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. Aangemeld 

is de vraag, nadere vraag van de fractie van de VLP inzake de snelfietsroute F58 Roosendaal-Bergen op Zoom. 

Wethouder Lok is de portefeuillehouder en de fractie van de VLP voert, wie vraagt? De heer Van Gestel. Ga uw 

gang. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, afgelopen december hebben wij ook via dit agendapunt een 

vraag gesteld over juist dit punt. Het college heeft toen aangegeven dat ze een voorbereidingskrediet voorleggen 

en dat het eigenlijk in kannen en kruiken is dat leek ook uit de persverklaring te ontstaan toen aangekondigd werd 

dat er een intentieovereenkomst zou worden getekend. Echter nu moeten wij via raadsvragen of 24-uurs vragen 

erachter komen dat de intentieovereenkomst niet getekend is, voorzitter. Dus wij zouden graag willen weten 

waarom de raad niet actiever op dit punt is geïnformeerd.  

De VOORZITTER: Wethouder Lok 
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De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dat is altijd een beetje moeilijk waarom. We werden zelf ook ernstig 

verrast. Zoals in de antwoorden staat ontstonden er nieuwe cijfers en die kenden we pas heel kort en daarom was 

vooral de reden, de aanleiding voor andere partijen dat was de buurgemeente en ook de Provincie om dan niet 

een bestuursovereenkomst te tekenen als er discussie ontstaat over cijfers. En daarom hebben we er vanaf 

gezien. En u krijgt binnenkort allemaal uitgebreid aandacht, want natuurlijk moet ook het profiel en de route, het 

gaat allemaal naar u toe komen. 

De VOORZITTER: Ja, voor dit moment is dit dan de actuele stand van zaken.  

c. Actielijst en motielijst 

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 4.c. het doornemen van de actielijst en de motielijst. Alleen op het 

punt van de actielijst is vooraf aangegeven door de fractie van de VLP, de heer Heeren ook een vraag aan de heer 

Lok als portefeuillehouder omtrent het raadsvoorstel Bestemmingsplan winkelcentrum Tolberg. De heer Heeren. 

De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de beantwoording van het actiepunt gezien in de actielijst 

waarin de wethouder aangeeft dat de huidige en de toekomstige situatie sprake is van 9 invalideparkeerplaatsen, 

die heb ik ook teruggevonden op de tekening. Maar als ik in de praktijk ga kijken bij het winkelcentrum zie ik bij 

de ingang van de Plus ook een invalideparkeerplaats staan die niet op de tekening staat. Dat was destijds ook de 

reden van mijn vraag of die invalideparkeerplaats behouden blijft, zodat er inderdaad bij de ingang bij de Plus van 

het winkelcentrum ook een invalideparkeerplaats blijft. Dus mijn vraag is of u het aan wilt passen in de huidige 

situatie, in de toekomstige situatie zijn er 10 invalideparkeerplaatsen.  

De VOORZITTER: De wethouder. 

De heer LOK: Dank u wel. Ja, op de tekening stonden er 9 maar dat waren er in de praktijk 10 dat heeft u goed 

opgemerkt. En die tiende moet ook daar blijven. Een invalideplek moet je natuurlijk ook dichtbij de ingang zetten 

en niet ergens verderop. Dus een van de vier dwarsen die er nu is nieuw getekend zal ook weer een 

invalideparkeerplaats worden. 

De heer HEEREN: Dank u wel. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel, u wilt nog even het woord? 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, wellicht een omissie maar wij hadden op de sluiting Fatimahuis gezien dat het 

college voorstelt op de actielijst om het voorstel af te voeren. Echter er is nog geen uitsluitsel en daarop zaten we 

eigenlijk te wachten dat we juist geïnformeerd zouden worden als er uitsluitsel zou zijn van de toekomst. En hier 

staat de stand van zaken is dat ze kunnen blijven zitten totdat er een koper zich aandient. Dus we zouden het op 

de actielijst willen laten totdat dat moment zich daadwerkelijk heeft aangediend.  

De VOORZITTER: We laten het nog even op de actielijst staan. Ja? Ja, dat was het dan.  
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5.  A-CATEGORIE 
a. Krediet herinrichting Raadszaal 

De VOORZITTER: Dan ga ik naar agendapunt 5 de hamerstukken. We beginnen met agendapunt 5.a handelt over 

het krediet herinrichting Raadszaal. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit onderwerp? Dat is niet het 

geval. Aanvaard. 

b. Tussentijdse benoeming lid Commissie Geloofsbrieven 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.b tussentijdse benoeming lid Commissie Geloofsbrieven, de heer Yap is dat. Nog 

een uwer behoefte om op dit punt nog iets te zeggen? Dan namens u allen feliciteer ik hem van harte, u zit in de 

Commissie. 

c. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Nieuwe LTS 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.c, vaststellen bestemmingsplan nieuwe LTS. Ik weet in elk geval dat de VLP heeft 

aangegeven een stemverklaring af te willen geven. Meneer Heeren, ga uw gang. 

De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. De VLP vindt dat de gedeeltelijke nieuwbouw en hergebruik van het 

oude schoolgebouw een verrijking is voor het centrum van Roosendaal. Voor de raad ligt het voorstel om het 

bestemmingsplan aan te passen naar wonen. Wat de VLP wel bevreemdt is dat de eerste nieuwe bewoners reeds 

hun intrede hebben genomen in het gerenoveerde pand, terwijl het bestemmingsplan nog niet is aangepast. Het 

proces en de procedure waarvoor het college heeft gekozen betreurt de VLP ten zeerste. En wij verwachten van 

het college dan ook dat zij in de toekomst beter zal inspelen. De VLP vindt echter dat de nieuwe bewoners hier 

niet de dupe van mogen worden en zullen daarom ook voor het bestemmingsplan stemmen.  

De VOORZITTER: Dank u wel, anderen nog van u raad behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? 

Dan is dit voorstel bij hamerslag aanvaard.   

d. Raadsvoorstel vestigen voorkeursrecht (art. 6 1ste lid en aansluitend art. 5 1e lid Wet voorkeursrecht 

    gemeenten) 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.d vestigen voorkeursrecht artikel 6.1 en aansluitend 5.1 Wet voorkeursrecht 

gemeenten. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan is dit voorstel aanvaard.  

e. Raadsvoorstel vitaliteitsactie 5de tranche 

De VOORZITTER: En dan het nu ingelaste agendapunt 5.e vitaliteitsactie 5de tranche, opknappen openbare ruimte 

Dijkcentrum. Ook hier wenst de VLP een stemverklaring af te leggen. De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De fractie van de VLP is voorstander van de opknapbeurt 

Dijkcentrum, voorstander van de hondenspeelplaatsen en voorstander van de Forests. Echter voldoet het 

gepresenteerde voorstel Roosendaalse Forests niet aan de afgesproken uitgangspunten te weten: geen plan, 

geen geld en samenkracht. Een voorbereid amendement van de VLP om deze Roosendaalse Forests eruit te halen 

kon naar onze inschatting niet op een meerderheid rekenen in de raad. Bespreking ervan in deze raad leek ons 

derhalve niet vruchtbaar. Het geeft de fractie van de VLP wel een dubbel gevoel. Voor de toezeggingen vanuit het 

college zijn wij dankbaar, maar het is niet voldoende. Onze taak is ook toetsing of de voorliggende plannen 

voldoen aan de door als raad gestelde kaders. Gezien dat niet het geval is voor wat betreft de Roosendaalse 

Forests kunnen wij niet instemmen met de voorgestelde onttrekking van middelen uit de bestemmingsreserve 

vitale wijken en dorpen.  
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De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? 

Dan is dit voorstel aanvaard. 

6. B-CATEGORIE 

a. Raadsvoorstel 75 jaar bevrijding Roosendaal 

De VOORZITTER: We gaan naar artikel, agendapunt 6, dat zijn de bespreekstukken. 6.a 75 jaar bevrijding 

Roosendaal. Aangezien uw voorzitter, portefeuillehouder is wil ik vragen aan de vicevoorzitter de heer Cor 

Gabriëls om dit punt even voor zijn voorzittersrekening te willen nemen. Kan ik dan daar zitten? Of? O dat is 

prima.  

De VOORZITTER draagt het voorzitterschap voor dit agendapunt over aan de vicevoorzitter, de heer Gabriëls. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel, voorzitter. 6.a eerste punt, bespreekpunt van deze agenda vanavond. 75 jaar 

bevrijding Roosendaal. Zoals u weet en bekend is twee moties dus twee eerste termijnen. Waarvan eentje zojuist 

alsnog is toegekend door u raad. Maar met mevrouw Suijkerbuijk de motie van Holocaustmonument in 

Roosendaal wil ik als eerste, wil ik de eerste termijn geven. Bij deze, mevrouw Suijkerbuijk ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. Ja, we mogen vieren dat Roosendaal 75 jaar geleden bevrijd is 

van de Tweede Wereldoorlog, dat we daar dankbaar voor mogen zijn en stil mogen staan bij de gebeurtenissen 

om vervolgens vooruit te mogen kijken naar de toekomst. Waarbij wij en onze kinderen realiseren wat er gebeurd 

tijdens de oorlog en met deze informatie een beter en heldere blik hebben op wat rechtvaardig is. Wat juist is en 

wat niet juist is als het gaat om de omgang met en een mening over anderen. En met deze intentie wil 

ChristenUnie Roosendaal aanvulling geven op het raadsvoorstel 75 jaar bevrijding Roosendaal om als raad het 

initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei te omarmen, namelijk een Holocaustmonument in Roosendaal. 

Juist in de tijd waarin we nu leven vindt de ChristenUnie het van groot belang dat we bij het thema bevrijding 

extra stil staan bij een donker gedeelte uit de geschiedenis van Roosendaal. Want bevrijding betekent eigenlijk 

niets anders dan verlossing. Verlost worden van kwade daden en opgelucht samen verder leven in vrede. In het 

besef dat we in het doorgeven daarvan samen verantwoordelijk zijn. Holocaust was een wezenlijk onderdeel van 

de Tweede Wereldoorlog. Maar het zijn twee aparte gebeurtenissen. Genocide is van een andere orde dan 

militaire overheersing en dictatuur. En daarom is het zo waardevol dat Nederland rond 27 januari 2020, dus 75 

jaar na de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz door het Russische leger specifiek stilstaat bij de 

slachtoffers van de Holocaust. Dat we dit ook in Roosendaal mogen doen in initiatief van het Nationaal Comité 4 

en 5 mei. Vanuit deze gedacht wordt door dit Comité op dit moment een kunstwerk ontwikkeld. Een kunstwerk 

dat meteen confronteert, waarbij het in een blik duidelijk is waar het over gaat. Een kunstwerk dat kinderen, 

jongeren en ouderen zelf aan het denken zet over hoe we om willen gaan met buurtgenoten, andere mensen die 

net anders zijn dan jezelf en dat is wat we willen. Want de Roosendaalse inwoners die gedeporteerd werden 

waren gewoon buren, klasgenoten of collega’s. Het ging ook om mensen die betrokken waren bij de onderduiking 

van mensen die gewoonweg niet gewenst waren. En de Holocaust in Roosendaal was daarom geen ver van mijn 

bed show. Bij het aantal, 104 vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti kunnen mensen zich nauwelijks iets 

voorstellen. Daarom moet je de geschiedenis persoonlijk maken en dat gebeurt met dit kunstwerk. Want het 

unieke aan dit initiatief is dat tegelijkertijd in heel Nederland stil wordt gestaan bij dit onderwerp, maar wel 

vanuit de eigen geschiedenis van je eigen stad. En juist dat gezamenlijke optreden maar tegelijkertijd dat 

persoonlijk maken van de geschiedenis geeft een enorme boost aan de voorlichting over dit onderwerp. Je kunt 

scholen en andere organisaties erbij betrekken en niet alleen op die dag, het beeld is en blijft voor Roosendaal. 

Het gaat erom dat we hierdoor makkelijker dit onderwerp ter sprake kunnen brengen en dat hiermee de 

Stolpersteine meer op de voorgrond zullen treden in de toekomst. De kracht zit juist in dit soort nieuwe 

initiatieven die bestaande uiting met elkaar verbindt. En zoals ik de vorige keer ook zei staat de ChristenUnie 
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achter de andere initiatieven die genoemd worden in de bijlage bij het raadsvoorstel, initiatieven uit de 

samenleving. En ook dit is een voorstel uit de samenleving. Wij als raadsleden vertegenwoordigen namelijk 

diezelfde samenleving. Het voorstel komt niet voor niets langs de raad. En de afgelopen weken hebben wij 

persoonlijk ontzettend veel positieve reacties over dit kunstwerk mogen ontvangen. En dat is ook de reden 

waarom deze motie wordt ingediend, omdat uit de reacties blijkt dat het een gedragen voorstel is. Voorzitter, ik 

wil daarom de motie indienen. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, mijn collega raadsleden hebben allemaal de tekst eerder gehad en hebben die nu ook 

voor zich. Ik heb ook zojuist een toelichting gegeven op de tekst van de motie, dus daarom sla ik de overwegingen 

en constateringen over. Het dictum luidt als volgt: Verzoekt het college de gemeente Roosendaal als deelnemer 

aan te melden bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor de lokale Holocaust herdenking in 2020. Samen met 

bijvoorbeeld de voormalig initiatiefnemer van de realisatie van de Stolpersteine in Roosendaal een mooie 

invulling te geven aan de lokale Holocaust herdenking in januari 2020. En gaat over tot de orde van de dag. De 

motie wordt mede ingediend door de SP, Fractie Wezenbeek, Burger Belangen Roosendaal en D66, waarvoor 

onze dank. 

De VOORZITTER: Dank u. Deze motie heet motie “Holocaustmonument in Roosendaal” en krijgt mee als nummer 

1 en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. En dat was ook het einde van de eerste termijn van mevrouw 

Suijkerbuijk. Dan nu de heer Emmen voor D66, de eerste termijn. De heer Emmen, ga uw gang. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. 75 jaar vrede, vrijheid en veiligheid is een groot, uniek en kwetsbaar 

goed. Een feit dat gevierd moet worden zeker in een jubileumjaar. En het doet D66 deugd wat hier voor een 

mooie plannen op tafel liggen in samenwerking met inwoners en verenigingen. Maar vrijheid is geen 

vanzelfsprekendheid de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog mogen nooit vergeten worden. De 

verschrikkingen die de mensen hier in Roosendaal ondervonden hebben, maar ook het ongelooflijke werk dat 

verricht is om ons onze vrijheid terug te geven. Daarnaast werken de afgelopen 75 jaar dagelijks talloze mensen 

ook in onze gemeente aan het behoud van onze kwetsbare vrede, veiligheid en vrijheid. D66 Roosendaal zou 

graag juist in het kader van 75 jaar vrijheid de mensen die de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog 

hebben meegemaakt, maar ook de mensen die sindsdien aan onze veiligheid werken de kans willen bieden 

persoonlijk hun verhaal te vertellen op een manier die voor iedereen, jong en oud toegankelijk is. Want, 

voorzitter, een persoonlijk menselijk verhaal brengt geschiedenis tot leven, opent mensen de ogen en is zoveel 

pakkender en indringender dan welke opsomming van historische of actuele feiten dan ook. Zoveel indringender 

dan ik hier nu achter het katheder zou kunnen vertellen. Daarom heeft D66 Roosendaal op initiatief van mijn 

collega Annelies Homma besloten onze suggestie uit de Commissievergadering uit de motie te vatten, zodat we 

nu in dit jubileumjaar van onze bevrijding de verhalen achter de vrijheid met iedereen kunnen delen. Graag zou ik 

dan nu ook de motie indienen en ik zal me tot het dictum beperken.  

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer EMMEN: Motie “Audiovisueel document”, verzoekt het college 1 een audiovisueel document te maken 

bestaande uit losse persoonlijke verhalen waarin Roosendaalse ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog, 

veteranen toen en nu en alle mensen die dagelijks werken aan vrede en veiligheid hun verhaal vertellen en hun 

ervaringen delen. En punt 2 dit audiovisueel document beschikbaar te stellen aan alle onderwijsinstellingen 
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binnen onze gemeente en daarnaast op vrij toegankelijke kanalen te publiceren voor het algemeen publiek. En 

gaat over tot de orde van de vergadering. Door D66, de VLP en de Partij van de Arbeid, waarvoor dank.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie heet motie “Audiovisueel document” en krijgt mee als nummer 2 en 

maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Gaat u verder met uw termijn meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Tot slot willen wij nog graag onze steun uitspreken voor de motie 

“Holocaust kunstwerk” van de ChristenUnie die wij als D66 ook al medeondertekenen. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dat was uw termijn? Dan kijk ik naar de portefeuillehouder voor zijn antwoord en bijdrage. De 

heer Niederer, ga uw gang. 

De heer NIEDERER: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik kan eigenlijk op de twee ingediende moties van 

mevrouw Suijkerbuijk en van meneer Emmen eigenlijk ik kan ze samentrekken en ik begin even met wat Engelse 

woorden en dan weet u wel, less is more. Minder is meer. Je kunt dat omdraaien door te zeggen meer ( van 

hetzelfde) is minder. Dat is nou precies mijn punt wat ik ook in de Commissie twee weken geleden zei. Als ik 

specifiek kijk naar de Holocaust-motie van mevrouw Suijkerbuijk, ik doe niets af aan wat in januari 2020 staat te 

gebeuren in tegendeel, maar we hebben de Parklaan met het monument waar ook de Joodse namen van de 

slachtoffers staan ingegraveerd, we hebben de Stolpersteine, we hebben de wandelroutes waar ook onder 

andere de heer Braat zich sterk voor maakt. Daarnaast heeft het college gezegd toen er twee initiatieven bekend 

werden landelijk van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het beeldwerk waar mevrouw Suijkerbuijk op doelt waar 

overigens maar een beperkt aantal gemeenten aan meedoet, maar goed dat is ieder voor zich. Maar daarnaast is 

er een nationaal initiatief in Amsterdam om één groot Holocaustmonument te plaatsen met het ingraveren van 

alle Joodse slachtoffers en dus ook de namen van de Joodse slachtoffers in Roosendaal. Het college was van 

opvatting dat we daarmee in die zekere zelfbeheersing van monumenten en andere uitingsvormen van 

herdenken dat we een hele mooie balans hebben gevonden tussen lokaal en nationaal. Ik ga en dat geldt ook 

voor de motie trouwens van de heer Emmen, ik ga u geen stemadvies geven, de piëteit dwingt mij toe om dat niet 

te doen maar het is aan u raad. Maar de goed verstaander heeft mij wel begrepen met less is more. Wat betreft 

nog de motie van de heer Emmen. Ja, wat u voorstelt dat, want we hebben maandag jongsleden het comité 

Herdenken en Vieren gehad en we hebben natuurlijk het programma besproken. En wat u voorstelt dat zit al in 

dat programma verdisconteerd, dus wat ik u kan aanbieden en trouwens ook mevrouw Suijkerbuijk kan 

aanbieden van of nu dit moties worden aangenomen of niet kom een keer, want dat heeft u beiden niet gedaan. 

En dat vind ik jammer. Kom in gesprek met dat comité Herdenken en Vieren en dan hadden we zeg ik tegen 

mevrouw Suijkerbuijk eens kunnen praten over het Holocaust moment 75 jaar 2020 hoe we dat lokaal het beste 

kunnen vormgeven met ook al hetgeen beschikbaar is en hetzelfde ook een handreiking naar meneer Emmen. 

Kom eens langs en drink eens een kop koffie met het comité Herdenken en Vieren. Er zitten fantastische mensen 

in met een netwerk gemeentebreed dekkend van scholen tot verenigingen en noem maar op en dan kunnen we 

ook uw ideeën, want ik zeg daar allemaal uiteraard geen nee tegen. Waarom zou ik. Maar dan kunt u daar ook 

een plek vinden in wat u bedoelt in uw motie om daar aandacht aan te geven. Want ja wie kan daar op tegen zijn. 

Als je het zo bekijkt. Maar aan de andere kant we moeten ook hier is less is more ook zuinig zijn met moties willen 

ze hun kracht niet verliezen. Dus ik laat het uiteraard aan u raad maar u heeft wel een idee hoe de 

portefeuillehouder hier naar kijkt. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Niederer. Dan zijn wij aangekomen bij de tweede termijn. En ik zie al een 

eerste vrijwilliger. Dan starten wij de tweede termijn met de heer Van Gestel van de VLP. Voor u de tweede 

termijn. De heer Van Gestel, ga uw gang. 



9 
 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, in de Commissie hebben we uitgebreid gesproken over de viering 

75 jaar bevrijding en wat ons betreft, voorzitter, hoeven we die vooral niet over te doen. Maar liggen er nu twee 

moties voor en wij willen daar toch wel graag op inspelen, op ingaan. En dan eerst de motie  

“Holocaustmonument” van de ChristenUnie. Ja en voorzitter ik heb hem gewoon meegenomen het 4 en 5 mei 

speldje van het Comité 4 en 5 mei viering. En de meesten van u hebben dit allemaal gekregen als het goed is bij 

aanvang van uw raadsperiode vorig jaar of anders vier jaar geleden en wij dragen dat tijdens 4 en 5 mei om te 

laten zien dat wij het Nationaal Comité 4 en 5 mei op die manier ook uitdragen en dat is ten opzichte van de 

Engelse terminologie hebben wij een Nederlandse de kracht van herhaling. Het zichtbare steeds opnieuw weer 

zichtbaar maken net zolang tot het in ons geheugen blijft overdragen van generatie op generatie op generatie. 

Die kracht van herhaling zit in die motie “Holocaustmonument”, voorzitter. Het Landelijke Comité 4 en 5 mei wil 

groots uitpakken om die viering kracht bij te zetten en daarom gaan ze ook een grote herdenking organiseren. En 

daarvoor willen ze alle gemeentes vragen om datzelfde te doen, die herhaling lokaal in te zetten en juist in die 

herhaling te zorgen dat educatie voor onze kinderen, voor onze jongeren daarin wordt meegenomen, dat heel 

belangrijk is om op die wijze te zorgen dat waar ze ook kijken op tv op social media dat ze zien dat daar een 

monument is. Dat ze zien dat er twee weken vol aandacht voor is. En hoe mooi zou het zijn als we diezelfde 

kracht van herhaling in Roosendaal ook ten toon spreiden, dat we diezelfde kracht van herhaling hier ook 

overgeven op onze jeugd en onze inwoners. Dus, voorzitter, wij zullen voor die motie stemmen. Daarnaast de 

motie “Audiovisueel document”, daar staan wij ook onder. En in de Commissie hoe treffend ook de teksten waren 

uitgeschreven en D66 en de VLP hadden eigenlijk hetzelfde punt gemaakt in die avond. En het is goed dat u toch 

nog met die motie komt. Want wij hebben ook contact gehad met een aantal mensen die ook in dat comité zitten 

in Roosendaal die een aantal voorbereidingen treffen. Maar ook mensen die nauw betrokken zijn bij de 

geschiedschrijving hebben ons bericht, gemaild en informatie gegeven. En wij denken dat we toch die motie 

vanavond wel in moeten brengen en moeten omarmen om hun het signaal ook te geven dat de bijdrage die vele 

Roosendalers hebben gedaan door onze geschiedschrijving bij te houden, dat die voor ons van waarde is en dat 

we vinden dat we dat opnieuw moeten bevestigen. En aan de slag zouden wij zeggen, voorzitter. Want het kan 

niet belangrijk genoeg gezegd worden, ook hierin zit weer de herhaling door het audiovisueel document voor de 

lengte der dagen beschikbaar te stellen aan onze samenleving. Voorzitter, tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van Gestel. Dan ga ik door naar mevrouw Beens, SP.  

Mevrouw BEENS: Pardon.  

De VOORZITTER: Mevrouw Beens, ga uw gang. 

Mevrouw BEENS: Dank u wel, voorzitter. In 2010 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede 

Wereldoorlog 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven in het besef dat we samen 

verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Tijdens de Commissievergadering over dit onderwerp werd 

onder andere door D66 gesproken over het verzamelen en bundelen van verhalen en ervaringen uit de Tweede 

Wereldoorlog van de Roosendaler. De SP vindt dit een mooie motie. De verhalen kunnen nu nog verteld worden 

door mensen die dit hebben meegemaakt, maar er komt een moment dat dit niet meer zo is. Het is belangrijk dat 

wij nu deze verhalen en ervaringen bewaren voor later. Daarom zullen wij de motie “Audiovisueel document” van 

D66, VLP en Partij van de Arbeid steunen. Daarnaast wordt er vanuit de gemeente Roosendaal bijgedragen aan 

het landelijk Holocaustmonument in Amsterdam. Dit is natuurlijk heel erg mooi. Maar het zou voor de 

Roosendaalse Holocaust slachtoffers nog waardevoller zijn als we een Holocaustmonument hier lokaal krijgen. De 

SP zou het mooi vinden als we als gemeente Roosendaal zich aanmelden als  deelnemer bij het Nationaal Comité 

4 en 5 mei voor de lokale Holocaust herdenking. Daarom dienen wij deze motie mede in. Less is more, dit gaat 
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niet altijd op. Van sommige dingen krijg je alleen maar meer als je ze uitdeelt. Hoe meer aandacht we hieraan 

geven hoe minder snel het vergeten wordt. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dan nu wel mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst. Ga uw gang. 

Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. Als derde of vierde spreker in rij zal er herhaling komen. Maar ik wil 

toch graag onze visie op dit stuk vanuit de Roosendaalse Lijst met u delen. Oorlogen markeren onze geschiedenis. 

Goed om onze slachtoffers van oorlogsgeweld te blijven herdenken en onze vrijheid te vieren. 4 en 5 mei zijn 

hiervoor de geijkte momenten. We herdenken dan niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog maar 

ook de slachtoffers van alle oorlogen van na 1945. Zo’n 20 herdenkingsuitingen, momenten, plaquette en in 2011 

geplaatste Stolpersteine in onze gemeente herinneren ons hieraan. Hoe passend zou het zijn om juist nu in dit 

bijzondere jaar van 75 jaar bevrijding allen die geleden hebben onder oorlogsgeweld te herdenken, zonder 

onderscheid te maken of doelgroepen apart te benoemen, zo doen we terecht niemand tekort. De Roosendaalse 

Lijst schenkt het comité Herdenken en Vieren het volste vertrouwen om in goed overleg met de diverse 

Oranjestichtingen een waardige herdenking en een hoogwaardig bevrijdingsfeest te organiseren. Ik wil even 

reageren op de twee ingediende moties. Tijdens de Commissie, de heer Van Gestel heeft het al gezegd zijn er 

diverse suggesties gedaan, vooral om de uitvoering van het herdenken en zeker het bevrijding te vieren te 

optimaliseren. In het kader hiervan zien wij ook de motie van D66 hij heeft het zelf echter al aangegeven. Dus 

voor ons als Roosendaalse Lijst is het aan het comité om daar eventueel iets mee te doen. Wij zullen dat zeker 

ondersteunen. Ook de suggestie van de heer Van Gestel in de Commissie om ook in het museum extra aandacht 

nog te besteden aan dit stukje geschiedenis zullen wij zeker ondersteunen. De motie van de ChristenUnie zullen 

wij niet steunen omdat de Roosendaalse Lijst graag alle slachtoffers op gelijke wijze wil herdenken, zonder een 

bepaalde doelgroep te benoemen en daardoor anderen niet tekort te doen. Als de ChristenUnie op de uitnodiging 

van de burgemeester ingaat om eventueel alsnog met de Commissie, met het comité in samenspraak het een en 

ander te organiseren zullen wij dat zeker beamen. Maar los hier als gemeenteraad willen wij deze motie liever 

niet steunen. Tot zover. 

De VOORZITTER: Mevrouw De Beer u heeft een interruptie van de heer Yap van de PvdA. Ga uw gang. 

De heer YAP: Voorzitter, een vraag aan de Roosendaalse Lijst hoe komt u erbij dat de ChristenUnie en de mede-

indieners met deze motie juist dit jaar niet stil zullen staan bij allen die herdenkt moeten worden. Want volgens 

mij slaat dat nergens op.  

De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 

Mevrouw DE BEER: Nou, mevrouw Suijkerbuijk heeft inderdaad gezegd dat de festiviteiten die georganiseerd 

worden ook ondersteunt. Maar in de Commissie heeft ze daar echt heel weinig over gezegd en heeft ze echt 

gefocust op het Holocaustmonument en wij zijn de mening toegedaan dat alle mensen nu dit 75 jarig, een 

speciaal jaar is gewoon gelijk herdacht moeten worden. 

De VOORZITTER: De heer Yap, een interruptie. 

De heer YAP: Maar voorzitter, dan toch nog een aanvulling. Maar als iemand iets in de Commissie iets minder 

benoemd is het voor u een reden om een motie niet te steunen die iets oproept om extra aandacht te geven wat 
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ook het Landelijk Comité overigens initieert. Nogmaals ChristenUnie gaat toch niet zeggen we doen maar een 

kleine groep steunen we tijdens deze herdenking. Dat is toch volstrekte onzin.  

DE VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 

Mevrouw De BEER: Wij zijn de mening toegedaan dat 75 jaar bevrijding juist een prima jaar is om allerlei 

groeperingen niet apart te benoemen maar juist iedereen gelijk te herdenken. Er zijn heel veel mensen die 

misschien nog nooit vernoemd zijn ergens, maar die ook geleden hebben onder de oorlog.  

De VOORZITTER: Mevrouw De Beer u heeft een interruptie van de heer Van Gestel van de VLP. Ga uw gang. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Buiten dat niemand dat betwist, voorzitter, lijkt het me wel sterk 

om duidelijk te krijgen het Landelijk Comité 4 en 5 mei kiest ervoor om twee weken een onderwerp extra uit te 

belichten. Wij vinden dat allemaal van belang voor zeker voor educatiedoeleinden voor onze jeugd, maar ook om 

het verhaal te kunnen blijven vertellen. Die landelijke aandacht die gegeven wordt willen wij in Roosendaal juist 

versterken. En u zegt wij zoeken die versterking niet. Maar verklaart u dan eens waarom u die versterking dan 

niet zoekt als daar landelijk heel veel aandacht voor wordt gegeven. Wat is daar nu precies in de kern het 

probleem van. 

De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 

Mevrouw DE BEER: Nou ik denk dat er, of wij denken, dat er heel veel ik zal u misschien helpen verzetsstrijders 

heel veel mensen hebben inkwartiering gehad. Er zijn bedrijven die hebben voor de Duitsers moeten werken, dan 

spreek ik uit bijna eigen familie-ervaring. Er zijn tewerkgestelden er zijn mensen die gewoon hebben moeten 

werken voor de Duitsers, de burgerslachtoffers. De geallieerden, er zijn zoveel mensen als we die… Wij vonden 

het nu juist zo mooi om nu we 75 jaar herdenken juist niet in die doelgroepen te kiezen, dus ook niet in de 

Jodenvervolging, maar juist allemaal gelijk te herdenken.  

De VOORZITTER: Nog een toelichtende vraag van de heer Van Gestel. Ga uw gang. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dat is misschien ook wel de kracht van herhaling. Want mevrouw De Beer 

doet nu voor de derde keer hetzelfde verhaal vertellen. De vragen uit de raad zowel van de heer Yap als mijzelf is 

waarom u ervoor kiest als het Comité, het Landelijk Comité 4 en 5 mei, u en iedereen in Nederland het verzoek 

doet om in die twee weken stil te staan bij die gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog waarom u dan zegt dan 

sta ik daar niet bij stil, want ik pak een ander moment. Dat is wat u zegt. Wij zeggen pak dat moment. En dat is het 

verschil denk ik vanavond, voorzitter. Maar goed wellicht krijgen we voor de vierde keer de herhaling, dat hoeft 

ook niet voorzitter. 

Mevrouw DE BEER: Toch nog even een antwoord, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dat mag. 
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Mevrouw DE BEER: We hebben als ik het goed heb 250 gemeenten in Nederland en Roosendaal is niet de enige 

gemeente die zich nog niet aangemeld heeft. Er zijn meer gemeenten die andere keuzes maken. Ik hoop dat u zo 

tevreden bent met mijn antwoord? Niet? Jammer. 

De VOORZITTER: Dat was de tweede termijn van mevrouw De Beer. Dan ga ik naar mevrouw Roeken van het CDA. 

Mevrouw Roeken ga uw gang. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, in de Commissie hebben we al aangegeven dat het raadsvoorstel 

wat ons betreft een A-stuk was. Ik zal me dan nu beperken tot de ingediende moties. Wij zullen als CDA niet 

instemmen met de voorliggende moties. En de belangrijkste reden is wat ons betreft dat het comité of de comités 

die aangesteld zijn om van 75 jaar bevrijding een gedenkwaardige dag te maken aan zet zijn. Zij bepalen wat ons 

betreft hoe de programma’s er in de dorpen en de stad uitzien. Ze zijn er ook al ontzettend druk mee bezig. De 

raad stelt de kaders en voteert een bedrag maar gaat dus wat ons betreft niet over de inhoud. Wij vinden dat we 

de mensen dan tekort doen die daarmee bezig zijn. We zouden dan ook zowel D66 als de ChristenUnie willen 

adviseren om hun voorstel aan de betreffende comités voor te leggen. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Roeken. Dan mevrouw…. Herstel u heeft nog een interruptie van de heer 

Van Gestel van de VLP. Ga uw gang. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Dat kunnen ze doen uiteraard. Wellicht is dat ook een goed idee 

omdat na vanavond nogmaals een keer te doen. Maar wellicht is het ook goed dat, voorzitter, uiteindelijk de 

vraag ook gesteld kan worden vanuit het CDA naar het college tot wanneer dat kan en of zij achten dat het 

opportuun is dat raadsleden die voorstellen zelf doen. Kijk dat is ook het momentum die wij pakken wij zijn 

raadslid, dus wij debatteren hier met elkaar juist als raadslid voor onze stad en vanuit onze inwoners verwachten 

wij die initiatieven. Dus het zijn twee vragen die ik toch wel graag beantwoord zou willen zien. 

Mevrouw ROEKEN: Ik begrijp het niet helemaal meneer Van Gestel. Wilt u nu dat ik een vraag stel? 

De VOORZITTER: Het is mij eigenlijk ook niet duidelijk, u adviseert mevrouw Roeken om een vraag te stellen aan 

het college. Moet ik het zo begrijpen? 

Mevrouw ROEKEN: Ik vond meneer Van Gestel al leuk, maar dit wordt steeds beter de laatste dagen van u. Ik 

adviseer de heer Van Gestel om zijn eigen vragen zelf te stellen. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Roeken. Dan wel mevrouw Gepkens van GroenLinks nu voor haar tweede 

termijn. Mevrouw Gepkens, ga uw gang. 

Mevrouw GEPKENS: Ja, hij moet echt eerst even naar beneden. Voorzitter, dank u wel. Vanavond zijn we in deze 

raadsvergadering aan het bespreken het voorstel vanuit het college om extra geld beschikbaar te stellen voor de 

viering van 75 jaar bevrijding in Roosendaal 75.000 euro bovenop de 25.000 die elk jaar al beschikbaar is. In de 

Commissievergadering heeft GroenLinks al aangegeven dit voorstel van harte te ondersteunen. Met het geld kan 

immers in alle dorpen en wijken meer aandacht gegeven worden aan het vieren en herdenken van deze donkere 

periode ook in de geschiedenis van Roosendaal. In die tijd kenden de inwonersorganisaties en bedrijven geen 
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vrijheid, terwijl we die vrijheid nu als heel normaal ervaren. En het is goed, dat realiseer ik me heel erg duidelijk 

om je te blijven beseffen dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Kortom, een warm pleidooi om op alle 

mogelijke manieren in te zetten op herdenken en vieren. Het Comité met dezelfde naam kan met deze extra 

financiële impuls meer initiatieven honoreren. En wij hopen dan ook dat er een mooi en breed pakket uitkomt 

waarmee veel inwoners op hun eigen manier kunnen herdenken en vieren. Ja, voorzitter, en dan liggen er nog 

twee moties die het college vragen om het budget te besteden aan specifieke onderdelen. Natuurlijk is er 

helemaal niets mis met die ideeën. Maar naar ons idee, naar onze mening moet je als raad niet extra geld 

beschikbaar stellen en daar als dezelfde raad ook weer een deel zelf van bestemmen. Meld je gewoon aan bij het 

comité Herdenken en Vieren en laat hen tot een afgewogen programma komen. En de geluiden uit de 

wandelgangen die zeggen dat ze daar zeker voor openstaan. Kortom, voorzitter, we zijn echt blij dat we met de 

voltallige raad meer geld beschikbaar willen stellen om 75 jaar bevrijding uitgebreider en breder te kunnen 

herdenken en vieren en we stemmen dus graag in met het raadsvoorstel. De moties zijn zoals gezegd qua idee 

echt prima maar vanwege de beperking die ze in zich dragen stemmen we daar niet mee in. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Gepkens. Dan ga ik naar de heer Van den Beemt van de VVD. Ik had de 

heer Van den Beemt. Dan de heer Verstraten van de VVD, maar nog steeds dezelfde fractie. De heer Verstraten 

ga uw gang. 

De heer VERSTRATEN: Dank u wel, voorzitter. 26 oktober, ik herhaal nog een keertje, 1944 Wouwse Plantage 

bevrijd, 28 oktober volgt Wouw, 29 oktober Heerle, 30 oktober Moerstraten evenals Roosendaal en Nispen. 

Vanaf de Belgische grens is flink gestreden. Vele huizen en boerderijen gingen in vlammen op. Dit is de kern van 

75 jaar bevrijding van Roosendaal en haar dorpen. Er ligt dus zeker een mooi passend programma wat lang nog 

niet af is, de meeste partijen hadden twee weken geleden, vonden wij een ontzettend goede inbreng. Brachten 

goede zaken naar voren,  bijvoorbeeld de herdenking afgelopen jaar met een nieuwe rol van betrokkenheid voor 

van de jongerenraad dat kwam van de Roosendaalse Lijst. VLP en D66 hadden het over een terugkom van een 

stukje geschiedenis in het Tongerlohuys middels het audiovisuele. Prima. Toch ging het gesprek twee weken 

geleden ineens de andere kant op. En wat ons betreft ja wij vonden dat niet helemaal passend. We zijn ervan 

overtuigd dat iedereen de juiste intenties hadden en de woordkeuze is altijd interpretabel. Mooi initiatief van de 

ChristenUnie dat zeker en dat respecteren we zeer. De Holocaust slachtoffers zullen altijd met ons verbonden 

blijven. Wanneer je binnenloopt in Auschwitz of een Yad Vashem in Jeruzalem dan grijpt je dat ongelooflijk aan. In 

Roosendaal herdenken wij de Holocaust slachtoffers al vele jaren op zeer waardige wijze zoals bijvoorbeeld in de 

Parklaan bij het monument, de verspreide Stolpersteine in de stad, etcetera. Deze herdenking past volledig in de 

nationale lijn. Wij als VVD hebben daarom ook niet de behoefte om dit te veranderen en willen ook de evenredige 

nadruk leggen op alle groepen in de samenleving. Een mooi voorbeeld trouwens is, maar dit terzijde, is 

bijvoorbeeld de in Menenpoort in Ieper waar elke dag om 08.00 uur gewoon honderden mensen staan uit alle 

delen van de wereld om daar de Eerste Wereldoorlog te herdenken evenals the last post aan te horen. Ja, wat 

betreft het raadsvoorstel dat steunen wij, absoluut. Het gaat ook om het maken van keuzes en die keuzes zullen 

we ook moeten respecteren. Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden zo simpel is het. Wat betreft de 

moties steunen we niet de motie van ChristenUnie. We steunen wel de motie van D66 en denken dat het goed is 

om dat audiovisuele terug te laten komen. Prima. Wel wil ik daarvan zeggen dat we dat niet willen koppelen aan 

het budget want het echt voor, het is permanent voor de lange termijn dus het zal uit een andere budget wat ons 

betreft moeten komen. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel de heer Verstraten. De laatste mij bekende appellant voor een tweede termijn is de 

heer Wezenbeek van fractie Wezenbeek. De heer Wezenbeek, ga uw gang. 
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De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie heb ik ook goed geluisterd ik heb dacht ik ook wat 

kleins gezegd in de speech, iets kleins gezegd. Nu heb ik weer geluisterd ook weer naar eerste en tweede termijn 

van de sprekers. Ik stel vast voor mezelf dan dat er in feite vanaf midden jaren 30, 35 en niet alleen 40-45, maar 

tot 45 twee oorlogen waren. Eentje van een partij die heel West-Europa wilde veroveren en eentje, dezelfde 

partij misschien wel die tegen de Joden bezig was om die uit te gaan roeien. Doordat die commotie een beetje 

van die Commissievergadering van veertien dagen terug, dacht ik, heb ik net zoals mevrouw van de ChristenUnie, 

mevrouw Suijkerbuijk, ook veel reacties gehoord uit de samenleving, veel positieve reacties op hetgeen wat zij 

voorstelde. Met andere woorden less is more, dat klopt natuurlijk allemaal wel. Maar misschien is het wel meer 

om het toch te doen. Dus ik dacht ik wacht de eerste termijn af of ik nu wel zou blijven steunen, maar ik ben 

ervoor om het toch te proberen uit te voeren en de steun van de raad hiervoor te krijgen. De kracht van herhalen 

zei meneer Van Gestel en dat wil ik graag ondersteunen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is hetzelfde als je 

zaken doet dan blijft je herhalen. Kijk maar naar het journaal welke reclames er zitten die zie je iedere avond wel 

17 keer en de andere dag nog een keer. De kracht van herhalen, dan bedoel ik herdenken dat ondersteun ik dan 

zeker wel. Mevrouw Gepkens zei een warm pleidooi voor herdenken. Nou, prima ik denk daarin mee, herdenken 

prima. En ook meneer Verstraten zei zojuist een mooi initiatief van de ChristenUnie steunt het wel niet, heb ik 

begrepen? Toch? Zeg ik goed ja. Maar al met al ik zal even blijven nadenken, allebei de moties blijf ik nog steunen. 

Eentje staan we zelf onder en de andere gaan we steunen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Wezenbeek. Kijk nog een keer rond voor appellanten voor een tweede 

termijn. Dat is niet het geval. Dan kijk ik nog even naar de portefeuillehouder. Ook hij heeft wat mij betreft… 

Mevrouw Suijkerbuijk heeft een… Herstel ja natuurlijk. Degenen die in eerste termijn gesproken hebben, 

mevrouw Suijkerbuijk heeft al ja gezegd. Ik kijk even naar de heer Emmen, dat is ook een ja. En wederom begin ik 

met mevrouw Suijkerbuijk als u het niet erg vindt. Mevrouw Suijkerbuijk. Ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. Ja ik heb twee weken geleden en zojuist ook in mijn eerste 

termijn de raad het belang van dit kunstwerk willen meegeven. En daar hebben we mooie gespreken gehad met 

het Nationaal Comité 4 en 5 mei en andere belanghebbenden en mensen die dit onderwerp aan het hart ligt. 

Over het waarom een kunstwerk over dit onderwerp belangrijk is ja dat hebben we het dus net zojuist over 

gehad. 4 en 5 mei zit in onze DNA, maar 27 januari helaas niet en wat dat betreft is dit kunstwerk nieuw en wordt 

het niet herhaald. Kunst behoort tot onze cultuur. Het doet wat met je, met je brein het zet je tot denken en het 

ontwikkelt je. En de ChristenUnie weet ook zeker dat het kunstwerk mensen gaat verbinden. Als eerste verbinden 

met de geschiedenis van Roosendaal en vervolgens mensen met verschillende achtergronden die nu in 

Roosendaal leven en naar de toekomst toe.  Mijn dochter is nu bijna zes jaar en opvallend heeft ze nu al veel 

interesse in kunst en stelt daarbij vele vragen. Het belang van kunst wordt ook door haar school benadrukt, 

waardoor ze als het ware bemoedigd wordt ermee bezig te zijn. Dus ik zie het voor me als ze vragen gaat stellen 

over het kunstwerk. De kracht zit hem in het confronteren, het herhalen, voorlichting blijven geven reflecteren en 

vooruit blijven kijken. De kracht zit juist in dit soort nieuwe initiatieven die bestaande uitingen met elkaar 

verbindt. De ChristenUnie is heel blij en dankbaar met de steun van de SP, Fractie Wezenbeek, Burger Belangen 

Roosendaal, D66 de PvdA en de VLP. En hoopt op nog bredere steun vanuit de andere fracties. Het gaat om een 

budget van 2.000 euro op het beschikbare budget van 100.000, dus nog 98.000 euro over voor alle andere 

initiatieven en doelgroepen zoals zojuist genoemd, die wij ook ondersteunen. De ChristenUnie heeft dat ook 

uitgesproken het eens te zijn met het raadsvoorstel. Maar dit is een waardevolle aanvulling, gedragen door de 

samenleving gelet op de vele positieve reacties de afgelopen weken. En als we al die genoemde projecten uit het 

raadsvoorstel willen bekostigen blijft er nog een heel groot bedrag over. En ik denk niet dat er ook maar een 

ander initiatief zo grondig wordt getoetst als dit voorstel wat voor u ligt. Het laat misschien ook wel zien hoe 

gevoelig dit onderwerp eigenlijk ligt. En juist daarom wil ik de rest van de raad vragen om ook achter dit voorstel 

te gaan staan. Wij spreken ons als raad nu uit over dit voorstel. Het voorstel was al eigenlijk in 2017 bekend en 

het is niet opgenomen in het raadsvoorstel wat voorbij kwam. En het is ook nog niet gebudgetteerd. Als raad 
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vertegenwoordigen wij de samenleving. Mensen hebben hun stem gegeven om hun te vertegenwoordigen en 

hier te mogen spreken. En het argument dat dit argument uit de samenleving moet komen en niet vanuit de raad, 

dat argument is onbegrijpelijk. Want als we zo gaan redeneren dan zou dat betekenen dat wij als raad niets meer 

te zeggen hebben over geen enkel onderwerp. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Graag gedaan mevrouw Suijkerbuijk. U heeft een interruptie van mevrouw Roeken van het CDA. 

Ga uw gang. 

Mevrouw ROEKEN: U reageerde er een beetje op in die laatste zin, maar ik was wel benieuwd wat u bedoelt met 

de handreiking die ik in elk geval in mijn eerste termijn heb gegeven om het mee te nemen naar het comité 

Herdenken en Vieren.  

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. Ik zie niet in waarom dit meegenomen moet worden naar het 

Nationaal Comité nee het comité Herdenken en Vieren. We staan nu hier in de raad. We hebben het voorstel 

langs ons gekregen. Er zijn vele initiatieven genoemd, die respecteren wij, die zien wij. Natuurlijk gesproken moet 

en kan worden met het Comité 4 en 5 mei maar wij staan nu hier als raad om ons hierover uit te spreken. En als 

wij ja zeggen natuurlijk gaan wij dan met het Comité 4 en 5 mei praten, maar wij zijn de raad en wij 

vertegenwoordigen de samenleving ook Comité 4 en 5 mei.  

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk. U heeft nog een interruptie van de heer Verstraten van de 

VVD. Ga uw gang. 

De heer VERSTRATEN: Ja, ik kom nog heel even terug op het begin van uw verhaal. U zei ik heb gesproken met 

mensen van dat Comité waarbij het onderwerp heel erg aan het hart ligt. Maar ik neem aan dat u niet suggereert 

dat het onderwerp bij ons niet na aan het hart ligt, bij ons is het op exact dezelfde wijze. Dit onderwerp ligt ook 

aan ons hart. 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIKERBUIJK: Daar ben ik heel blij mee dat u dat zegt. Daarom begrijp ik ook niet waarom u uitspreek 

dat u het voorstel niet, niet instemt met het voorstel. Ik heb nog geen inhoudelijk argument gehoord. Als u zegt 

dit is een mooi voorstel ik heb eigenlijk u allemaal dat horen zeggen, dan begrijp ik niet waarom u nee blijft 

zeggen tegen dit voorstel.  

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Ja, ik heb daarstraks in mijn woord in ieder geval gezegd dat het ook gaat om het maken 

van keuzes en wij vinden zoals het nu gaat, zoals we het nu doen met z’n allen vinden wij een prima keuze. En ik 

zou u ook willen vragen om die keuze ook te respecteren.  



16 
 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk uw termijn was al teneinde. Dus ik weet niet of u nog wilt antwoorden op 

de heer Verstraten?  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja. Het enige wat ik nog wil zeggen is dat we hier als raad staan en we moeten altijd 

elkaar respecteren en we hebben dit voorstel ingediend omdat het mist in het raadsvoorstel. Nogmaals 2.000 

euro op een bedrag van 100.000 euro, we respecteren alle groepen. Dit komt voorbij op 27 januari dan mogen wij 

hier een uitdrukking aan geven wat nog niet eerder is gebeurd in Roosendaal. Dus dit wordt niet herhaald, dit is 

nieuw. En ik hoop daadwerkelijk dat iedereen mee gaat stemmen. Want ik hoor u zeggen het is belangrijk. Maar 

laat het ook zien. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk. Dan ga ik naar de laatste voor een tweede termijn. Dat is de 

heer Emmen van D66, last but not least. Ga uw gang. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Less is more een gevleugelde term uit de mode en architectuur en het 

kan kloppen, mits het geen afbreuk doet aan de volledigheid. Het gaat inderdaad niet om de kwantiteit, het gaat 

om de kwaliteit, de toevoeging aan het programma, het vullen van hiaten in onze geschiedenis. Want er bestaat 

niet zoiets als teveel kennis, teveel bewustzijn, niet zoiets als teveel herdenken. Daarvoor kost onze vrijheid te 

veel werk door te veel mensen vandaag, gisteren en morgen. Daarom, voorzitter, hechten wij zeer aan het belang 

van een audiovisueel document. Voor de overlevenden van toen is dit misschien het laatste haalbare moment. 

Laten we deze kans niet verloren laten gaan. En het werk dat nu geleverd wordt door talloze mensen verdient 

juist nu in deze tumultueuze tijden onze aandacht. Daarom zullen wij onze motie gewoon in stemming brengen. 

En voorzitter, ik voel toch de noodzaak om een aspect toe te lichten. De heer Verstraten refereerde er al aan, de 

suggestie werd door enige andere spreker gewekt dat deze motie op de stoel wil zitten van het comité Herdenken 

en Vieren. Dat is zeer zeker niet het geval. Het is een motie naar aanleiding van het voorliggend raadsvoorstel. 

Het is een toevoeging die er los naast staat, het is geen evenement, het is een permanent document vanuit de 

gemeente. Het hoeft wat betreft D66 ook niet vanuit deze ton gefinancierd te worden. Het is geen invulling van 

het werk dat geleverd is. Ik hoop daarmee enige verduidelijking te bieden. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Emmen. Mevrouw Gepkens van GroenLinks heeft nog een laatste 

interruptie. Ga uw gang. 

Mevrouw GEPKENS: Ik kan er niet bij sorry. Ja. Sorry. Ik wilde even toch terugkomen op de vraag die meneer 

Verstraten inderdaad deed en waar u nu iets over zegt. Zou u misschien de motie aan kunnen passen in de zin dat 

u zegt dat de financiering niet van dit budget af gaat. Want zoals het nu staat geformuleerd gaat het van dit 

budget af.  

De VOORZITTER: De heer Emmen. 

Mevrouw GEPKENS: Nee, daar staat niets over in. En daarom gaat het van dit budget af omdat het bij dit 

raadsvoorstel hoort. Zou u dan expliciet willen aangeven dat het niet uit dit budget dan komt. 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 
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De heer EMMEN:  Dank u wel, voorzitter. Mag ik aannemen dat als ik deze verduidelijking heb gemaakt dat dit 

simpelweg in de notulen staat en daarmee afdoende toegelicht is voor deze motie? 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens, vindt dat oké, dus. Bedankt voor uw tweede termijn. Dan is het laatste van 

de beraadslagingen en dan kunnen wij overgaan… Dan kunnen we overgaan tot stemming. Ja, er zijn geen 

amendementen op dit raadsvoorstel dus wij kunnen gelijk gaan stemmen voor het moedervoorstel, het eigenlijke 

voorstel dus. Eén uwer nog een stemverklaring vooraf voordat wij gaan stemmen? Dat is niet het geval. Mag ik 

van u raad weten wie voor het moedervoorstel 75 jaar bevrijding Roosendaal stemt? Dat is bij unanimiteit en het 

voorstel is aanvaard. Dan gaan wij naar de moties in volgorde van nummering en als eerste het motie nummer 1 

motie “Holocaustmonument in Roosendaal”. Iemand een stemverklaring vooraf voordat wij gaan stemmen? Dat 

is niet het geval. Mag ik van u raad weten wie voor deze motie stemt? Dus PvdA, voor D66, voor VLP, 

ChristenUnie voor, SP voor, Burger Belangen Roosendaal voor en Fractie Wezenbeek voor. Dan kom ik op 14 voor 

en 20 tegen, dat betekent dat deze motie verworpen is. Ik ga af van de telling… Het is 16 -18 inderdaad, hetzelfde 

resultaat maar wel met een andere becijfering dus.  

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar motie nummer 2, dat is motie “Audiovisueel document”. Iemand een 

stemverklaring vooraf? Dat is mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst, ga uw gang. 

Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. Ik mijn termijn heb ik al aangegeven de suggesties van de andere 

Commissieleden te waarderen. Wij vinden eigenlijk dat dit toch wel bij het Comité thuishoort, dus wij zullen 

tegenstemmen. Maar wel met de sympathie dat de inbreng eigenlijk wel prima zou zijn. Tot zover. 

De VOORZITTER: Iemand anders nog van u raad een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan gaan wij 

stemmen. Mag ik van u raad weten wie voor motie nummer 2 “Audiovisueel document” stemt? Voor is 

ChristenUnie, VLP, PvdA, GroenLinks, D66, SP, VVD, Burger Belangen Roosendaal en ik zie Fractie Wezenbeek. 

Tegen is dus Roosendaalse Lijst, CDA. Ik zie de Heeren reageren maar ik weet niet wat u bedoelt? Met 12 tegen en 

22 voor is de tweede motie aangenomen.  

De VOORZITTER: En bij deze is dan mijn voorzittersbeurt voorbij en geef ik het woord weer aan de eigenlijke 

voorzitter van de raad. Ga uw gang.   

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Gabriëls voor de leiding op dit agendapunt.  

b. Raadsvoorstel afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Spectrum Roosendaal.  

De VOORZITTER: Dan gaan wij meteen door naar agendapunt 6.b dat gaat over de afgifte ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen Spectrum te Roosendaal. Dat is vanuit de Commissie geagendeerd door de fracties van PvdA, 

D66, VLP, GroenLinks en Roosendaalse Lijst. En ik stel voor om het dan in die volgorde, de woordvoerders ook aan 

het woord te laten. Dan begin ik met… 

De heer GABRIËLS: Voorzitter, excuus. Hoor ik u nu zeggen dat de Roosendaalse Lijst een eerste termijn 

aangevraagd heeft? Dat is niet het geval. 
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De VOORZITTER: Ik heb het hier staan, vanuit de Commissie geagendeerd. Ja, als dat niet het geval is dan schrap ik 

u met genoegen. 

De heer GABRIËLS: Was niet het geval, verbaast mij. 

De VOORZITTER: Ja, dat scheelt weer 10 minuten. 

De heer GABRIËLS: Eerste en tweede termijn bij elkaar opgeteld en met twee interrupties.   

De VOORZITTER: Nee, oké efficiënt. De heer Yap van de Partij van de Arbeid. 

De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Dit onderwerp hebben we al een aantal keren besproken. Vorig jaar in de 

Commissie net niet in de raad, dit jaar dus wel voor besluitvorming in de raad. Of wij als gemeenteraad een 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen wensen af te geven voor een fossiel tankstation in het gebied 

Spectrum, de Meeten II noemen we het maar. Nou, voorzitter in tegenstelling wellicht, we hebben nog niet de 

handen omhoog, maar wellicht ten aanzien wat andere partijen hier in de raad zijn wij in die zin standvastig 

samen met D66 en VLP. En wij waren tegen en blijven ook tegen, tegen zo’n dergelijk tankstation in stedelijk 

gebied en zeker nog specifiek op die locatie. Daarover hebben wij in de Commissie uitvoerig ons standpunt naar 

voren gebracht. We willen u gemeenteraad er ook nog op wijzen dat je bij de afgifte van een ontwerpverklaring 

van geen bedenkingen of je dat wenst of niet volop beleidsruimte hebt, je moet als gemeenteraad keurig gezegd 

zelf een standpunt, een afweging daarin maken. En vooral van belang is of er gronden zijn om in het belang van 

de goede ruimtelijke ordening dit wel of niet toe te staan. Voorzitter, wij denken van niet. Wij hebben daartoe 

een toch wel vrij uitvoerig omschreven amendement opgesteld samen dus met D66 en de VLP. We roepen onze 

collega’s op zeker gelet op sommige partijen die het standpunt vorig jaar eveneens onderschreven van onze drie 

partijen om dat vanavond dan ook te doen. En we hopen een meerderheid daarin te behalen, voorzitter. 

Kortgezegd, want ik denk niet dat het heel raadzaam is om het volledige amendement hier te gaan voorlezen. 

Kortgezegd we schrappen de drie beslispunten die nu in het oorspronkelijke raadsvoorstel staan opgenomen en 

voegen een nieuw beslispunt daarvoor toe waarin we kortgezegd dus als gemeenteraad hopen dus geen 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven op basis van wetgeving en op basis van wettelijke 

onderbouwing. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dit amendement krijgt mee nummer 1 heet “Geen ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen Spectrum” en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Dan ga ik naar, ja tenzij het niet nodig is 

naar D66. Maar dat is gevoegd bij het betoog van de heer Yap? Ja. Dat is ja, want u bent volop in conclaaf. Dat 

geldt ook voor de VLP? Nee, de heer Heeren wenst het woord. 

De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Ja, in de Commissie hebben we natuurlijk al een aantal dingen geroepen 

over dat wij liever een pompstation zien met veel duurzaamheid daarin, dat zal ik niet herhalen. Wel heb ik nog 

een vraag aan de wethouder wat nu precies de consequenties zijn als wij hier voor zijn. Het is namelijk zoals de 

wethouder aangeeft een verplaatsing van een pompstation. En als ik in mijn gedachten iets verplaatst zie worden 

zie ik ergens iets weggaan en ergens iets opkomen. Dat opkomen dat zijn we nu aan het bespreken. In het 

Spectrum zou dus een pompstation moeten komen. Maar wat ik hierin mis in mijn gedachten in ieder geval is dat 

de bestemming weggaat op de huidige plaats waar Akkermans zit. Dus ik wilde graag aan de wethouder vragen of 

hij nog eens expliciet kan uitleggen wat nu precies de gevolgen zijn voor het bestemmingsplan waar nu 
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Akkermans zit en of daar in de nabije toekomst alsnog een pompstation gebouwd zou kunnen worden conform 

het bestemmingsplan zoals dat daar nog geldt. Daar wil ik het bij laten. 

De VOORZITTER: Dank u wel de heer Heeren. Mevrouw Homma, van de fractie van D66. 

Mevrouw HOMMA: Dank u wel, voorzitter. Zoals beschreven staat al in het mede door ons ingediende 

amendement “Geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen Spectrum”,  is D66 Roosendaal tegen de afgifte 

van een verklaring van geen bedenkingen aangaande de realisatie van een verkooppunt voor fossiele 

motorbrandstoffen met wasvoorziening aan het Spectrum te Roosendaal. Onze voornaamste redenen tegen een 

dergelijk verkooppunt zijn kort weergegeven. Het initiatief past niet binnen de duidelijk gemotiveerd omschreven 

op de toekomst gerichte duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Roosendaal. Twee, wij zijn van mening 

dat de tijd gekomen is om serieus en actief vast te houden aan de eigen goed gemotiveerde 

duurzaamheidsdoelstellingen, dat daar onze prioriteit ligt. Onze primaire verantwoordelijkheid in het algemeen 

belang voor alle Roosendalers, jong en oud, nu en in de toekomst. Drie, we er onlangs in deze raad toch zo grosso 

modo wel over eens waren dat het belangrijk is om duurzaamheidsdoelstellingen echt beter te gaan formuleren 

in onze bestemmingsplannen en een kaderstellend document te schrijven om de gemeente meer houvast te 

geven bij het weigeren van dit soort ongewenste initiatieven. Vier, we constateren dat de markt voor fossiele 

brandstoffen in onze stad, onze gemeente reeds verzadigd is. Er is overaanbod nu al. En vijf, het initiatief 

simpelweg niet past binnen het vigerende bestemmingsplan Majoppeveld 2009 aangezien daarin gewoon geen 

verkooppunt voor motorbrandstoffen met wasvoorziening binnen de bestemming bedrijventerrein 1 is 

toegestaan. Wederom zoals ook in de Commissie aangegeven we kunnen hier en nu een vlammend betoog gaan 

houden over duurzaamheid, milieu, energietransitie, de lokale economie, klimaatverandering, de toekomst van 

alternatieve energiebronnen en de toekomst algemeen. Maar het blijft neerkomen op deze twee vragen: Wat is 

de toekomst ons waard? En hoe serieus gaan wij met die toekomst aan de slag. D66 Roosendaal ziet geen 

overtuigende argumenten om in te stemmen met een verklaring van geen bedenkingen ten gunste van dit 

initiatief. Tot zover, voorzitter.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van GroenLinks, de heer Villeé. 

De heer VILLEÉ: Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik het vanavond allemaal nog hoor want mijn oor is 

dichtgeslagen aan de rechterkant en dat is logisch voor een GroenLinks-er natuurlijk. Maar het is wel erg lastig, 

vandaar. Ja, een stuk wat al rest uit vorig jaar en vorige week in de Commissie wat het vlammende betoog waar 

mevrouw Homma het over had, heb ik daar gehouden. En ik denk dat het ook niet nodig is om dat hier opnieuw 

te doen maar op die duurzaamheidseisen daar schrokken wij ook wel van. We hebben onderzoek gedaan, wij zijn 

er achter gekomen dat je daar niet voor kunt liggen op dit moment. Maar wij willen dan wel gaan zorgen en 

creëren dat we in de toekomst niet in deze zelfde problemen gaan vallen en vandaar dat wij hebben besloten om 

ook een motie te schrijven, waarbij al gelijk werd aangegeven door een aantal partijen dat ze daar graag aan mee 

zouden denken dus vandaar. Ik wil dan ook graag die motie ook hier…  

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang.  

De heer VILLEÉ: Sorry. 

De VOORZITTER: Ga uw gang om de motie in te dienen, alleen het dictum dan. 
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De heer VILLEÉ: Dank u wel. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen verzoekt het college om 

elektrisch vervoer actief te promoten en te zorgen dat de randvoorwaarden voor goede en voldoende snelle  

laadinfrastructuur ook voor volledige elektrische auto’s met een grote accucapaciteit goed geregeld zijn. De 

realisatie van snellaadstations in grote uitvalswegen in en rondom Roosendaal te bevorderen evenals in de nabije 

toekomst de mogelijkheid voor waterstofpompstations. Te onderzoeken of een aanbesteding voor een 

snellaadstation op korte termijn haalbaar is voor een van de aansluitwegen naar de A58 of de A17. In de 

toekomst geen medewerking te verlenen aan nieuwe aanvragen voor fossiele brandstoffenstations en enkel 

verplaatsingen toe te staan en actief te bevorderen vanuit bewoond gebied naar vestiging op bedrijventerreinen 

alleen in combinatie met elektrische snellaadstations en duurzame toekomstvisie voor overgang naar emissieloze 

mobiliteit inclusief waterstof. En alle gemeentelijke voertuigen en die van onderaannemers zo snel mogelijk over 

te laten stappen op elektrische aandrijving of in overgang daarnaar in ieder geval zo emissieloos mogelijke 

vormen van brandstoffen.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 heet “Sneller aan de lader” en maakt onderdeel uit van de 

beraadslaging. En u heeft een vraag van de heer Heeren. 

De heer HEEREN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde aan de heer Villeé vragen wat hij zich voorstelt van die 

laadstations op de aanrijroutes en dergelijke van en naar de snelweg toe en de uitvalswegen van Roosendaal. Zijn 

die laadstations bedoeld voor de Roosendaler zelf of zijn die bedoeld voor de gasten?  Want ik kan mij namelijk 

niet voorstellen dat ik met mijn elektrische auto vanuit mijn werk naar huis rij en 100 meter voor mijn huis nog 

even een 20 minuten stil ga staan om mijn auto te laden om vervolgens de laatste 100 meter nog te rijden. Dus 

wat stelt u nu precies voor van die laadstations op de in- en uitvalswegen. Op de doorgaande wegen kan ik mij dat 

voorstellen. De A58 is voor de passanten, maar zoals u ongetwijfeld weet zijn ze daar druk bezig met een 

laadstation te zetten bij het pompstation het dichtst bij Roosendaal. 

De VOORZITTER: De heer Villeé. 

De heer VILLEÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uw vraag. Waar het mij vooral om te doen is, is dat voor 

beide groepen gaat gelden. Het heeft vooral te maken met het feit dat we zeker in de overgangsfase op 

wijkniveau de netten zo ingericht zijn dat als er op dit moment 10 auto’s, 10 á 15 auto’s met een hoge capaciteit 

accu, daar hebben we het dan over, tegelijkertijd aan de lader zitten, geeft dat in de toekomst wel problemen 

met het netwerk. Vandaar dat het in het begin zeker zo zal zijn dat ook mensen met zo’n hoge capaciteitsaccu 

niet thuis kunnen laden, volledig kunnen laden maar dan ook zo’n lader nodig hebben. Dus het gaat mij om en de 

bewoners die met hoge capaciteit accu gaan rijden wat er steeds meer zullen gaan worden in de toekomst en 

mede ook natuurlijk mensen die gewoon als zij op de snelweg rijden bij het Roosendaalse eraf kunnen gaan en 

dan tijdens, op het moment dat ze die 20 minuten aan de lader staan ook gebruik kunnen maken van faciliteiten 

die zich ook in het Roosendaalse bevinden. Dus ook op economisch gebied zal dat ook voordelen leveren. Dank u 

wel. 

De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Ziet u dat dan niet als een concurrentie van de parkeergarages en 

dergelijke waar we ook de laadstations zien waar het juist bedoeld is die auto’s die passeren parkeren die leggen 

hem dan aan de elektrische lader. Gaan wat schoppen, doen wat uitgaven in Roosendaal en rijden dan weer 

verder.  
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De heer VILLEÉ: Nee, GroenLinks ziet dat niet als een concurrentie, omdat de laders die in de parkeergarages 

zitten dat niet de zogenaamde snellaadstations zijn. Maar dat zijn juist laders die op een wat langzamere en wat 

lagere capaciteit laden, waardoor een langere periode daar vereist is om daar te zijn. En dan is het logisch dat 

men dan in bijvoorbeeld de Roselaar, fantastische plek natuurlijk om te zijn, een wat langduriger verblijf kan 

creëren. De andere snellaadstations zijn er echt voor een periode van ongeveer 20 minuten net voordat je naar je 

werk gaat vanuit huis of bijvoorbeeld je auto op te laden voordat je naar huis toe rijdt. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Ja, u ook meneer Villeé. Als ik het goed zie zijn dit de aanmeldingen voor de eerste termijn van 

de zijde van u raad. Dan gaan we nu naar de wethouder Theunis om in eerste termijn uw moties, amendementen 

toe te lichten.  

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. We hebben het maar liefst in twee keer in de Commissie met elkaar 

besproken en uitgebreid met elkaar besproken. Dus we hoeven nu niet in herhalingen te treden. Laat ik eerst dit 

zeggen dat hebben we in Commissie gezegd ook dan kijk ik overigens naar het buitengewoon goede inhoudelijke 

betoog van D66.  Wat we denk ik allemaal kunnen delen. Maar wat wel symbool staat voor veel argumenten, 

komt dadelijk ook in het amendement, er zijn heel veel argumenten van kaderstellende aard. En als deze 

argumenten vooraf in een kaderstellende vorm waren geformuleerd door u raad, voorzitter, dan was dit college 

nooit met dit voorstel gekomen. Want dan had het college kunnen zeggen tegen de ondernemer die dit initiatief 

wilde nemen hadden wij tegen de ondernemer helder kunnen communiceren van wij kunnen dit initiatief niet 

ondersteunen, want het valt niet binnen deze kaders. U kunt wel weliswaar achteraf kaders vaststellen en 

formuleren, maar die gaan niet werken met terugwerkende kracht laat dat duidelijk zijn. Punt 2 is als ik even kijk 

dan moet ik toch even naar onze eigen ambtenaar kijken, doet me deugd is een paar keer gebeurd in deze raad, 

voorzitter, dat onze RO-ambtenaren onze juristen, buitengewone complimenten hebben gekregen voor hun werk 

wat zij gedaan hebben voor bestemmingsplannen. We hebben daar goede mensen zitten, goede mensen die ook 

in voorbereiding voor dit raadsvoorstel hebben gewerkt. Waar wij ervan uitgaan dat zij ook heel goed hebben 

gekeken of deze verplaatsing wel mogelijk is, of daar geen bedenkingen bij zitten, of er wel sprake is van goede 

ruimtelijke ordening. En ik heb erop gewezen in de Commissie wat er gaat gebeuren en soms is dat in het leven 

nu eenmaal er wordt aan u raad, voorzitter, gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven die 

alleen op gronde van goede ruimtelijke ordening strikt op dat domein kan worden afgewezen. Want het gaat 

erom en we hebben het ook getest bij diezelfde hele goede RO-juristen natuurlijk vanmiddag nog de vraag 

gesteld van hoe gaat het nu in zijn werk wanneer de verklaring niet wordt afgegeven. Nou, dat betekent dat we 

de ondernemer dan gaan berichten van meldt u zich maar bij de rechter, dan gaat u wat kosten maken, 

vertraging. Maar dan loopt het maar via de sfeer van de rechter dat betekent dat. Dat gaat hem geld kosten. Dan 

moeten wij een advocaat, een dure advocaat gaan inhuren op gemeenschapsgeld en dan geven wij hem dit 

amendement mee. Kijk meneer de advocaat u moet namens de gemeenteraad voor de rechter gaan staan met 

deze argumenten. Vervolgens hebben onze juristen gezegd komt het voor de rechter, gaat de rechter van vertelt 

u nu eens goede ruimtelijke ordening welke argumenten. Punt een daar wordt een begrip genoemd daar zou je 

het nog met elkaar over kunnen hebben waarbij onze RO-juristen zeggen van, juristen zeggen natuurlijk nooit 

100% kansloos, maar hij zat er niet ver vandaan. En alle overige argumenten daar zal de rechter van zeggen 

inhoudelijk goed en ik ben het er misschien zelfs mee eens, juridisch niet relevant. Dat is een harde scherpe 

werkelijkheid. Een werkelijkheid waar wij wel in zitten, voorzitter. Tegengeluid maar goed, kortom en dat is en ik 

heb het ook in de Commissie soms gaat het, in sommige situaties gaat het in sommige situaties om het hele 

kleine, het kernachtige waar het om gaat. En dan gaat het inderdaad nogmaals het initiatief van een ondernemer, 

kijk eens college wat zijn de kaders, valt het binnen de kaders. Goed getoetst door RO, onze RO-juristen, dat kan. 

Dat is juridisch relevant. Alle andere inhoudelijke argumenten, ongelooflijk  relevant en als we die nu ter plekke 

even vastleggen als kaderstellend dan kunt u een dergelijk voorstel van het college never niet meer tegemoet 

zien. Nog even de vraag van de VLP over het is een verplaatsing. Ja, heeft u goed begrepen ja, als er iets wordt 

verplaatst. Ik weet niet of die zijn oude pompen gaat verplaatsen daar optilt en met een kar daar naartoe rijdt, 
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dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel logisch, ik kan het nog  even verder dat… En natuurlijk gaat daar en dat 

weten we ook dan zal hij die pomp ook stil gaan leggen, want dat is het kenmerk van een verplaatsing. Laat dat 

duidelijk zijn.  

De VOORZITTER: De heer Heeren. 

De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik kan de wethouder verzekeren dat hij zijn pompen niet 

gaat verplaatsen. Want zoals u van ons gewend bent ben ik ter plaatse wezen kijken. Het is daar helemaal kaal de 

pompen zijn al weg, de luifel is weg dus ik weet niet waar hij ze dan heeft staan. Waarschijnlijk in een museum, 

maar ze gaan ze niet verplaatsen. Waar het mij om gaat, wat de essentie van mijn vraag was wat zijn de 

mogelijkheden om daar eventueel opnieuw een pomp te starten met het bestemmingsplan zoals dat daar nog 

geldt. Zou ik, stel dat ik het van Akkermans over zou nemen en ik wil daar een pompstation gaan starten met het 

huidige bestemmingsplan zoals het daar geldt. Kunt dat dan tegenhouden of kan ik daar dan een pomp? 

De heer THEUNIS: Dat moet ik op dat punt in dat wijzigingsplan natuurlijk wijzigen. Maar dat weet u zelf ook al 

dat, dat… Ten opzichte van de motie over de laadpalen heb ik in ieder geval overleg gehad met collega Lok, die 

gaat over de laadpalen over het elektrisch gebeuren. Met vreugde moet ik mededelen dat collega Lok daar niet 

overwegende bezwaren tegen heeft met die verstande, we hebben gekeken naar punt 5. Dat is wel erg strikt om 

zo snel mogelijk onze eigen auto’s, onze eigen voertuigen, maar ook voor onderaannemers over te laten gaan op 

elektriciteit. Dat is misschien een beetje te, dat moeten wij nuanceren dat zullen we nastreven absoluut. Maar dat 

is nog niet altijd mogelijk, maar zodra die mogelijkheden zich voordoen dan zullen we dat zeker doen. Wellicht 

ook te beginnen ook even met de dienstauto. 

De VOORZITTER: Na 1 oktober! Dus na 1 oktober. Zo, nou dat is geregeld. Ik schrok al. Goed ik ga naar de tweede 

termijn van u raad. En ik kijk even naar sprekers die niet in de eerste termijn wilden. In ieder geval noteer ik de 

heer Gabriëls. Anderen nog van u niet in de eerst termijn aan het woord geweest? Nee?  Dan de heer Gabriëls en 

dan kom ik daarna terug bij de sprekers in eerste termijn. De heer Gabriëls van de Roosendaalse Lijst. 

De heer GABRIËLS: Dank u wel, voorzitter. U rekende zich al snel rijk maar ik wilde wel een tweede termijn, alleen 

geen eerste termijn dus bij deze. Met betrekking tot het voorliggende raadsvoorstel kan ik kort zijn. Ik heb 

namens de Roosendaalse Lijst in de Commissie al aangegeven dat het voor ons een A-stuk is en dat blijft zo. We 

vonden de antwoorden van de portefeuillehouder toen, maar ook nu, afdoende. Wel zal ik even ingaan op de 

motie en het amendement. Motie “Sneller aan de lader” in de constateringen en overwegingen van deze motie 

staan eigenlijk al argumenten te over waarom we als gemeenteraad ons college moeten meegeven om hierin 

haar rol te pakken, dus die ga ik niet herhalen. Die rol is deels per motie natuurlijk bevordering, onderzoek, dat 

vindt u in de eerste drie bullets. Maar dat neemt niet weg dat we hierin voortvarend herstel voortvarend moeten 

zijn. Immers klimaattechnische discussies die hebben we al een aantal jaren, eerder een vijf over twaalf-gehalte 

dan een vijf voor twaalf-gehalte, dus de tijd van alleen maar praten is voorbij al eventjes. De tijd van doen is nu 

aan de orde. Nu is doen is een werkwoord dat bij de VVD al enige tijd hoog in het vaandel staat. Dat is een mooie 

gelegenheid om de daad bij het woord te voegen denk ik dan. Ik wacht af. Maar natuurlijk geldt dat doen ook 

voor alle fracties en dus doet het de Roosendaalse Lijst deugd om te zien dat we deze motie met een flink aantal 

medeondertekenaars in kunnen dienen vanavond. Bullet nummer 4 is eigenlijk een bevestiging van wat de 

portefeuillehouder mondeling heeft aangegeven in de Commissie, namelijk dat het collegestandpunt is dat er niet 

één fossiel tankstation meer bijkomt in onze gemeente. Die toezegging staat nog steeds neem ik aan. Wel 

verplaatsingen en zeker als dat van een bewoond naar een industrieel gebied betreft. En Roosendaalse Lijst kan 

dat alleen maar onderstrepen om hele bekende redenen in een bewoond gebied is dat zeer meer risicovol voor 
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onze inwoners dan in een industrieelgebied. Hierbij heeft onze fractie nog wel een vraag of het college een actief 

verplaatsingsbeleid gaat voeren. Daar waren wij nieuwsgierig naar. De laatste bullet, ik ben het eens met de 

wethouder dat het misschien ambitieus is, maar ja je moet ambitie tonen als je ergens wilt komen denk ik. Het 

stipt aan dat we bij “bewust niet kiezen voor fossiele brandstoffen”, als gemeente een voorbeeldrol moeten 

pakken. En we mogen dat van een gemeentebestuur wat, wat dat wil doen ook verwachten denk ik. Het 

amendement dat het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wil tegengaan krijgt niet onze 

steun. We hebben de portefeuillehouder nu beluisterd in zijn termijn en vinden daarin onvoldoende argumenten 

om het met het amendement eens te zijn. Dank u wel, voorzitter.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Gabriëls. Dan kijk ik nog even naar de sprekers, ook in diezelfde volgorde, in 

de eerste termijn. De heer Yap? Ja, u wilt daar gebruik van maken.  

De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Dank ook voor de reactie door de portefeuillehouder uiteraard op het 

ingediende amendement. Alleen u snapt wij volgen zijn betoog niet, want we hebben dit ook laten toetsen bij 

juristen, uitstekende juristen ook. En wat ik vooral ook wil meegeven is dat u terecht D66 prijst om de 

kaderstellende argumenten die men geeft. Maar die zijn niet nieuw. Die hanteren wij al enige tijd in deze 

gemeente. En ik zie dan ook niet in dat de portefeuillehouder aangeeft u past deze argumenten met 

terugwerkende kracht toe. Nee, het is gewoon staand beleid wat de gemeente Roosendaal op lokaal niveau, maar 

ook op Provinciaal niveau is er beleid, op Rijksniveau is er beleid om dit soort initiatieven naar onze mening nu 

minder tot wel geen medewerking aan te verlenen. Juist ook omdat we het juist passend vinden als lokale 

overheid dat dit niet binnen een gemeente meer zou moeten horen. Vandaar ook dat het amendement op die 

wijze is onderbouwd. We hebben u overigens als college daarin zo goed mogelijk proberen te helpen, want 

volgens mij schrijft de wet niet per se voor dat je hem helemaal volledig uit moet leggen en onderbouwen. Je kunt 

ook simpelweg zeggen we zijn tegen conform artikel 6.5 lid 2 van het besluit Omgevingsrecht. En ja voorzitter, we 

zien, we hebben het argument gehoord van de portefeuillehouder om dit amendement mee te geven aan juristen 

dan wel een gemeente advocaat die hiermee aan de slag gaat en dan eigenlijk al zelf concludeert dit gaat geen 

stand houden voor de rechter. Maar ja, we zien toch ook hier andere voorbeelden dat u denkt dat u met het 

Wmo-beleid naar de rechter gaat dat gaan we redden, dan redt u het ook niet. Dus  in die zin vind ik dat een 

beetje een gezocht argument, want we zien altijd, of we weten niet waar het op uitkomt en we weten ook niet 

dat of de initiatiefnemer hier enige stappen gaat ondernemen als wij als gemeenteraad die verklaring weigeren. 

Voorzitter, dat ten aanzien nog van het amendement en wat dan ook nog opvalt gelet op de motie van 

GroenLinks die wij van harte mee hebben kunnen indienen en dus ook ondersteunen, is dat nu opeens vandaag 

wel wordt gezegd ja in de toekomst werken we, verlenen we geen medewerking meer aan nieuwe aanvragen 

voor fossiele brandstofstations, fossiele tankstations. Dus morgen doen we het niet maar vanavond als wij hier 

een verklaring van geen bedenkingen wel of niet moeten verstrekken dan zeggen we nog dan wachten we even. 

Nogmaals ik denk dat we genoeg argumenten hebben om het amendement te ondersteunen en we doen 

nogmaals een beroep op u allen om dat ook te doen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik ga naar de fractie van… geen behoefte aan een tweede termijn. 

Mevrouw Homma behoefte aan een tweede termijn? Ja? Oké. Dan kijk in nog naar de heer Villeé, tweede 

termijn? Dat is het geval. Ja, ga uw gang. 

De heer VILLEÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. We willen vanaf deze plek alle partijen die mee hebben gedacht aan de 

motie enorm en ook mede-ondersteunen, van harte bedanken daarvoor. En het ziet ook wel vanuit die 

ondersteuning dat duurzaamheid enorm leeft hier binnen de raad. En GroenLinks ervan overtuigd is dat we daar 

met gezwinde spoed verandering in gaan brengen in het Roosendaalse en dat we dan daardoor deze motie ook 

heel snel visueel ook die oplaadpunten en die snelladers in het Roosendaalse landschap krijgen, waardoor 
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mensen eerder geneigd zijn over te stappen op dit soort nieuwe brandstoffen om het zo maar te zeggen. We zijn 

ook heel erg dankbaar voor het feit dat u, de wethouder in ieder geval aangeeft ook gemeentelijke voertuigen zo 

snel als mogelijk kan overstappen. Wij zien dat natuurlijk sneller als GroenLinks dan natuurlijk dan misschien de 

wethouder, maar we willen nog even een kanttekening maken aan het stukje onderaannemers. Daar denken wij 

voornamelijk ook de verbonden partijen natuurlijk daar kunnen altijd interne afspraken over gemaakt worden als 

een contract moet worden verlengd of etcetera, vandaar. Voor de rest het amendement ondersteunen wij niet 

van PvdA, D66 en VLP ook vanwege het feit wat de wethouder heeft gezegd daarover en wij hopen echt te 

voorkomen dat er dit soort plaatsingen en verplaatsingen onder deze gronden echt in de toekomst voorkomen 

worden. Ik krijg nog een vraag zie ik. 

De VOORZITTER: U heeft nog een vraag van de heer Heeren. Ja. 

De heer HEEREN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat u het amendement niet steunt. Dat betekent als ik het 

goed begrijp dat u voor een uitbreiding bent van de fossiele brandstoffen. 

De VOORZITTER: Het antwoord is aan de heer Villeé. En wat wij ervan vinden doen we straks na de 

raadsvergadering. U kunt de heer Heeren antwoorden. 

De heer VILLEÉ: Dank u wel, voorzitter. Vanuit de vraag van de VLP hoor ik duidelijk dat er een verschil is tussen 

luisteren en verstaan, denk ik en begrijpen wat ik hier zeg. Het gaat mij om nieuwe fossiele tankstations moeten 

er volledig niet komen. Dit is een verplaatsing op dit moment. Helaas zijn de eisen die er hiervoor waren die 

waren nog niet zo dat we de duurzaamheidseis kunnen toepassen hier op dit moment en vandaar ook dat deze 

verplaatsing helaas dat wij daar niet tegen kunnen stemmen. 

De VOORZITTER: Ja, de heer Heeren, u probeert het nog een keer? 

De heer HEEREN: Ja, een aanvullende vraag voor de heer Villeé. Dan vraag ik me af hoe u aankijkt tegen het feit 

dat op de huidige locatie waar het pompstation gestaan heeft ook de bestemming blijft voor een pompstation. 

Dus voor ons is het niet een verplaatsing maar een toevoeging van een pompstation. Ik ben benieuwd hoe u hier 

tegenaan kijkt.  

De heer VILLEÉ: Dus er is een bestemming pompstation zelfs op de plek? Zegt u dat nou? 

De heer HEEREN: Op de oude plaats waar Akkermans op dit moment zit daar is een bestemmingsplan laat toe 

voor een tankstation en die blijft erop staan en daarom zeggen wij is het een uitbreiding in plaats van een 

verplaatsing. En ik ben erg benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. 

De heer VILLEÉ: Voor ons is het nog steeds een verplaatsing, het gaat over een verplaatsing van een tankstation. 

Dat blijft hetzelfde voor ons maakt dat niet uit. 

De VOORZITTER: Oké, dat is uw antwoord en daarmee uw termijn. 
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De heer VILLEÉ: En daarmee besluit ik mijn termijn, dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ik voelde hem aan, dank u wel. Dat is dan van de raad uw tweede termijn. Wethouder, nog een 

vraagje… Ja. 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Vraag van de Roosendaalse Lijst gaan wij een actief beleid voeren om 

uit de bewoonde omgeving tankstations te verplaatsen. Ja, dat is een beetje lastig, want dan heb ik toch behoefte 

aan een beetje een verscherping van die kaderstelling want daar actief aan mee te werken natuurlijk. Want dan 

ga ik aan een pompstationhouder bijvoorbeeld aan de Gastelseweg in bewoond gebied vragen van wilt u 

verplaatsen. Nou, dat is goed. Dan zegt hij van ja ik heb best een idee want schuin aan de overkant bij het 

Spectrum is ook nog een kavel vrij en mag ik dan daar naartoe? Ja, dat weet ik niet of dat u raad dat een goed 

idee vindt. Dus met andere woorden ik denk dat ik nog wel even moeten doorgaan van wat verstaat u nu precies 

over verplaatsen en die kaderstelling. En de heer Yap zegt dat is toch duidelijk, nou ik vind het nog steeds niet 

duidelijk van hoe we ermee om moeten gaan. Maar er valt nog wel wat huiswerk te doen, denk ik.  

De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 

De heer GABIËLS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de portefeuillehouder even helpen. Het refereert aan wat hij 

zelf in de Commissie gezegd heeft dat als het gaat om een verplaatsing van een bewoond gebied, dus echt 

midden in een woonwijk naar een industrieel gebied dat dat absoluut de voorkeur heeft van het college en daar 

ook het college in zal bevorderend zal optreden. Dat was de referentie die ik doelde niet dat er een actief 

aanvalsbeleid is, maar als de kans zich voordoet om dat te doen dat het college daar actief aan meewerkt dat was 

de vraag. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer THEUNIS: Voorzitter, dat moeten we toch afwachten. Er ligt een amendement wat zegt dat dat niet moet. 

En ik weet niet wat dat amendement gaat doen in de raad, dus ik, dat is een prematuur antwoord. Ik kan nu niet 

zeggen van dan ga ik actief beleid. Dan wacht ik eerst even die heldere kaderstelling af van de raad en ook de 

stemming van het amendement, want dan weet ik pas waar ik aan toe ben.  

De heer GABRIËLS: Voorzitter, het was ook een vraag. Ik heb mijn antwoord en de portefeuillehouder heeft gelijk 

we gaan het amendement afwachten. 

De VOORZITTER: Vrouwe Democratia gaat de knoop doorhakken. Ik sluit de beraadslaging, want we hebben de 

termijnen gehad. Dat betekent dat we eerst het amendement, amendement nummer 1 zullen behandelen, want 

dat kan immers het raadsvoorstel op inhoud veranderen. Amendement nummer 1. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring op dit stuk? Niemand? Dan ga ik u vragen wie is voor amendement nummer 1. Daarvoor hebben 

gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, D66, VLP. Dat amendement is verworpen. 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar het ongewijzigde raadsvoorstel, het moedervoorstel zo u wilt. Eén uwer nog 

behoefte aan een stemverklaring op dat stuk? Niemand? Wie is voor het voorstel zoals het op tafel ligt. Daarvoor 
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hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fracties van de VLP, D66, PvdA. Ja, dan is het raadsvoorstel 

aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan hebben we tenslotte de motie, de motie nummer 3 “Sneller aan de lader”. Een uwer 

behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? Niemand? Wie is voor motie nummer 3? Daarvoor hebben gestemd 

alle fracties met uitzondering van de fractie van de VLP en de toch voor, met uitzondering van de fractie van de 

VLP is deze motie aanvaard. 

c. Raadsvoorstel Beter afval scheiden 

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.d Beter afval scheiden. Als ik het goed genoteerd heb, hebben we 

zes sprekers in eerste termijn. Dat zijn en als het niet goed is dan hoor ik het wel PvdA de heer Yap, VLP de heer 

Van Gestel, VVD mevrouw Eijck, GroenLinks de heer Villeé, de heer Hoendervangers Roosendaalse Lijst en de 

heer Van Nassau CDA. Dat klopt voor de eerste termijn. Dat klopt en ik hoor u daar niet over. Dan begin ik met de 

heer Yap van de Partij van de Arbeid. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. Het voorstel Beter afval scheiden, het afval is altijd een mooi onderwerp 

voor gemeentes om over te discussiëren met name ook omdat dat toch vaak een van de grootste ergernissen is 

van inwoners. Met name ook gewoon de overlast die men heeft van afval, de afvaldump, de bijplaatsen bij de 

ondergrondse containers, enzovoort. Naar onze mening en we hebben de Commissie ook daarover gevoerd en 

we hebben ook nog goed nagedacht over het voorstel en wat men nu eigenlijk wil, menen we dat het huidige 

raadsvoorstel ook nog op dit moment te ondoordacht is en levert weer nieuwe veranderingen op die naar onze 

mening niet tegemoet komen aan de huidige uitdagingen die we op dit terrein hebben als het gaat om het 

afvalbeleid. We hebben gezien met name de opmerkingen van inwoners die we nog vorig jaar kregen in aanloop 

naar de verkiezingen, belangrijk thema was dit onder meer. We hebben gezien flitspeiling die bij de stukken zit, 

de reacties daarin, de suggesties die worden meegegeven. De klachten die worden meegegeven over het huidige 

beleid. De informatie van schooncoaches zoals dat zo mooi heet, die veel weten over het afval in Roosendaal en 

daar ook veel ervaring mee hebben. We hebben gelezen de conclusie van de proef omgekeerd inzamelen, we 

hebben gezien de informatie uit Almere. En dat brengt ons juist tot de conclusie focus je op het zogeheten 

flankerend beleid. We hebben gezien het voornemen van ook andere partijen om daar met name de focus op te 

richten. Maar ga nu niet weer aan de slag om voor een slechts kortere periode het weer te veranderen, wat weer 

meer onduidelijkheid gaat opleveren en bovendien ook nog eens financieel eigenlijk niets uitmaakt voor de 

gemeente. Want qua kosten pak je misschien iets terug, maar je maakt uiteindelijk ook weer kosten. Dus onder 

de streep gaat dat ook niets opleveren, dus financieel zit er ook geen prikkel in. En daarnaast hebben partijen in 

de gemeenteraad ook gesproken over maatwerk van gezinnen met kleine kinderen luierafval, 

incontinentiemateriaal, die bied je nog steeds de optie als wij zeggen je kunt het gewoon een keer per twee 

weken nog steeds doen. Je hebt de vrijheid om het een keer in de vier weken te doen. We horen ook geluiden van 

huishoudens die het een keer in de zes weken doen. Hou het bij het oude beleid, maar nogmaals stimuleer vooral 

wel een betere afvalscheiding, zodat je alsnog komt tot het resultaat wat je voor ogen hebt. Want met name 

bijlage 1 ik meen dat dat die conclusie is van de proef omgekeerd inzamelen. Staat ook gewoon letterlijk 

opgenomen dat als de gemeente overgaat naar één keer per vier weken inzamelen de doelstellingen ook niet 

worden gehaald. Dus ja, waarom dan dat veranderen terwijl je volgens mij de focus naar dat onderzoek kunt doen 

van wat is nu het toekomstig beste beleid in Roosendaal en ondertussen focust op allerlei aanvullende 

maatregelen om die gedragsverandering bij inwoners te faciliteren en te krijgen. Maar dus dat is niet met deze 

verkeerde prikkel niet tegemoet komen aan mensen die het nu net wel nodig hebben. Vandaar het amendement, 

voorzitter, het amendement “Beter afval scheiden”. PvdA, SP, Burger Belangen en Fractie Wezenbeek dienen dat 

amendement in waarin we beslispunten 1 en 2 van het voorstel willen wijzigen, waarbij de kern is dat we niet een 

keer per vier weken zoals het college voorstelt, maar het willen houden bij het huidige een keer per twee weken. 
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Uiteraard dat haalbaarheidsonderzoek moeten doen naar alle mogelijke opties om onze doelen te behalen als het 

gaat om restafval en de inzameling van huishoudelijk afval. En eventueel, dat hoeft nog geen harde eis te zijn, 

maar beslispunt 3 toe te voegen dat we gedurende dat onderzoek alvast wel natuurlijk maatregelen nemen en 

voorlichting geven om onze inwoners beter afval te laten scheiden, afvaldump te bestrijden en waar we met 

name ons focussen ook op de leerpunten die zijn gekomen uit de onderzoeken die bij dit raadsvoorstel zitten. 

Nogmaals PvdA, SP, Burger Belangen en Wezenbeek dienen die vanavond in. We hopen ook bijvoorbeeld een 

partij als de VVD te overtuigen om daarin mee te gaan. U gaf ook in de motivering in de Commissie aan een keer 

in de twee weken. Nou hier ligt het amendement, voorzitter. En roepen ook andere partijen uiteraard wederom 

om mee te doen, dank u wel. 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Beter afval scheiden” van als eerste indiener 

PvdA, want ik kijk even met een gesloten oog naar een volgende concept-amendement wat mogelijk gaat 

ingediend worden wat ook “Beter afval scheiden” heet dus dan typeren we dat, dat tweede op de eerste indiener 

van die fractie de VLP en come to speak of de heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Er zit meer in afval dan u zou denken en dat gaat vanavond denk ik 

ook blijken, voorzitter. Want als we de Commissie hebben gehoord krijgen we vanavond veel moties en 

amendementen om te verhapstukken. En dat is in ieder geval goed want debat en discussie gaan leiden tot goede 

initiatieven. Dus hopen we vanavond, voorzitter, dat de meeste partijen de beste opties gaan kiezen. Maar dat 

weten we pas bij stemming. Voor ons als VLP is dit een dossier waar we met veel belangstelling een jaar geleden 

na de verkiezingen, we hebben willen samenwerking met het college en dat hebben we ook geprobeerd. En wij 

danken ook de wethouder dat zij openstaat voor kopjes koffie, voor dialogen en in ieder geval een goede 

discussie in de Commissie. Beter dat we goed met elkaar kunnen debatteren en verschillen duidelijk zijn, maar 

ook overeenkomsten duidelijk zijn dan dat we hier een beetje heel snel er doorheen willen bladeren. Want ik 

denk, voorzitter, wat u vraagt van Roosendaal is ingrijpend en serieus en daar moeten we ook serieus naar kijken. 

En dat hebben we ook gedaan en we hebben als VLP ook gemeend om in ieder geval één thema te koppelen aan 

dat ophalen van dat restafval en dat is beter afval scheiden, maar dat is in dit geval tegengaan van afvaldump. Dus 

wellicht had de titel iets anders gekund voorzitter, maar het is een amendement op het voorstel Beter afval 

scheiden. En we hebben het in de Commissie ook genoemd er is gewoon in Roosendaal en u kunt het gewoon 

rondvragen op straat een grote ergernis als het gaat om zwerfafval, afvaldump, bijplaatsingen bij ondergrondse 

containers. En dat voorzitter, vraagt om een integrale aanpak en wij denken, wij geloven ook dat dat in lijn ligt 

met de wens van het college, dus wij hopen ook daarop een positieve interactie. En wij zullen hem gewoon 

indienen, voorzitter. Dat betekent bij deze amendement besluit, het volgende beslispunt toe te voegen: 

Beslispunt 3, een integrale aanpak ten behoeve van het tegengaan van afvaldump en het bijplaatsen van afval te 

ontwikkelen na te streven en te organiseren in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven en de 

gemeenteraad per kwartaal te informeren over de voortgang.  

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3 heet ook “Beter afval scheiden” maar dan als oormerkje 

eerste indiener VLP. Het amendement maakt onderdeel uit van de beraadslagingen.  

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Deze is mede-ingediend door de Partij van de Arbeid, SP, D66, 

GroenLinks, Roosendaalse Lijst en zojuist gehoord de ChristenUnie, waarvan akte. Voorzitter, we hebben ook 

goed gekeken naar de inhoud van het voorstel en naar de prijzen en bedragen die daarin staan. En we willen u 

toch even meenemen naar de overwegingen vanuit onze fractie vanuit het financieel perspectief om uiteindelijk 

aan te komen op eventueel ons oordeel. En dat is voorzitter, het volgende in Den Haag heeft men besloten om de 

afvalstoffenbelasting in te voeren. Dat wil zeggen u betaalt sinds 2019 als gemeentes voor het aanbieden van 

1.000 kg restafval een extra belasting van euro 32,12. En dat voorzitter is door geprijsd in onze 
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afvalstoffenheffing, dat is al gebeurd. Dat betekent dat de verhoging landelijk verdisconteerd is in de lokale 

heffingen en daarvoor hoeven wij de komende jaren in ieder geval op dat perspectief geen restafval te reduceren 

om een tariefsverhoging te riskeren. Dus als wij doorgaan op de ingeslagen weg verandert voor de lokale heffing 

in ieder geval voor de burger de rekening niet. Dus voorzitter, zou misschien de rekening kunnen dalen zou onze 

indruk kunnen zijn. Om dat goed te doen hebben wij natuurlijk uiteraard kunnen nutten uit de ambtelijke 

organisatie en capaciteit en we hebben in ieder geval de cijfers paraat. De geschatte besparing van het huidige 

voorstel om een keer in de vier weken op te halen is 269.000 euro. De besparing op het restafval een geschat 

2.000 ton minder restafval is 163.000 euro. Daar staat tegenover dat extra gft verwerkt moet worden dat 

schatten ze in op 49.000 euro extra kosten en vervolgens hebben ze een geschatte minder inkomsten uit de 

variabele heffing, dat is 375.000 minder. Als u die bedragen dus optelt en vervolgens aftrekt van elkaar dan is het 

uiteindelijk geschatte positieve resultaat op de hele Begroting 8.000 euro. Tja, voorzitter, dan moeten er dus nog, 

want u mag containers omwisselen bij elke systeemwijziging dat mag u nog als burger een container wisselen. Ik 

weet niet hoe duur dat precies is en dat mag dan gratis en dat gaat dan van die 8.000 euro af. Dus ik geef het u te 

doen. Laat ik maar even schappelijk zijn vanavond, de rekening komt uit op nul. Dus voorzitter, er zit ook geen 

extraatje in voor de inwoners om een keer in de vier weken de restafval container te laten ophalen ten opzichte 

van een keer in de twee weken. Dus beter afval scheiden loont niet en niet overgaan op het nieuwe systeem 

resulteert ook niet in extra heffing. Dus voorzitter als de rekening uitkomt voor de burger op nul, ja dan hebben 

we daar onze bedenkingen bij.  

De VOORZITTER: Net als uw spreektijd. 

De heer VAN GESTEL: Helaas, voorzitter. Gelukkig krijg ik een interruptie van de heer Hoendervangers. 

De VOORZITTER: Ja, dat dacht ik al. Ja, had nu gewacht. De heer Hoendervangers heeft een vraag aan u. Saved by 

the bell. 

De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Gestel zegt heel stellig dat de burgers niets 

zullen merken van het minder aanbieden van restafval. Maar is hij er zich van bewust dat iedere lediging die je 

laat doen inderdaad dan in rekening gebracht wordt. Dus als je iets minder keer aanbiedt hij dus ook minder 

betaalt. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja dat klopt, voorzitter. Maar iedere burger zoals ik persoonlijk kan elk moment beslissen de  

container aan de straat te zetten of niet. Dus ik heb nu gewoon de ultieme vrijheid om te zeggen dat ik hem nooit 

aan de straat zet. En ik zal u vertellen ik ben sinds kort verhuisd dus ik heb nogal wat restafval op dit moment.  

Maar in de periode daarvoor van twee jaar heb ik hem hooguit twee keer afval aanboden, restafval aangeboden 

dus ja ik vind het prima. Maar er zijn burgers in situaties die zeggen ik wil hem toch graag twee keer aanbieden en 

dan denk ik dus inderdaad aan mensen die zeggen in de zomerperiode we hebben bijvoorbeeld medisch afval, we 

hebben luiers, we hebben incontinentiemateriaal we zouden toch graag liever willen dat dat een keer in de twee 

weken wordt opgehaald. Ja, daar hebben wij ook begrip voor, voorzitter. Het punt wat wij maken is dat financieel 

in de afvalstoffenheffing geen voor- of nadeel zit en dat resulteert zich toch ja in een hoe moet ik dat zeggen ja 

een ex aequo op die rekening ja wat is dan nog de meerwaarde om hiervoor te stemmen omdat we in 2022 toch 

een systeemwijziging voor gaan staan. Dat is het tweede punt van de wethouder, hij wil een systeemwijziging in 

2022 om dat te realiseren, ik begrijp het voorzitter, om dat te realiseren is dus wederom een… 
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De VOORZITTER:  Dit was echt het antwoord op zijn interruptie. Want ik geloof dat de teller weer gaat lopen, dat 

gaan we niet doen. 

De heer VAN GESTEL: Is dus wederom een… Ja, voorzitter, ik dacht aanvankelijk dat hij een vraag ging stellen 

over… voorzitter… 

De VOORZITTER: Ik heb u door. Ik denk dat u afrondt. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter ik rond af, dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel. Wellicht in de tweede termijn, meer in de moties die nog ingediend moeten 

worden. 

De VOORZITTER: Ik sluit niets uit. Ik sluit niets uit. Goed, ik ga naar de fractie van de VVD, mevrouw Eijck. 

Mevrouw EIJCK: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het raadsvoorstel Beter afval scheiden. Er is al heel veel 

gezegd over het raadsvoorstel. En we gaan onze termijn van de Commissievergadering niet nog eens een keer 

herhalen. Less is more. Ja, daar staat hij wel even van te kijken. Zoals we hebben aangegeven, ademt het voorstel 

positivisme. En we willen het raadsvoorstel graag ook als zodanig bezien. Om de opgelegde doelstellingen te 

behalen zullen ingrijpende maatregelen genomen moeten worden. En ook hiervoor hebben wij begrip, we willen 

het raadsvoorstel dus een kans geven. Maar wat dat betreft is er bij ons ook scepsis, scepsis over de frequentie 

van het ophalen van het restafval. We zijn bang voor een toename van de illegale dump van het restafval bij 

ondergrondse containers of erger in de natuur. Het is en blijft een bron van ergernis we willen daarom als VVD 

een vinger aan de pols kunnen houden om tijdig te kunnen anticiperen op ongewenste gevolgen van de nieuwe 

invoering van het nieuwe systeem. We hebben hiertoe een nieuwe motie opgesteld, namelijk de motie 

heroverweging bij problemen van afvalinzameling. We willen namelijk de vinger aan de pols houden. We willen 

kunnen anticiperen. En ik wil hem hierbij eigenlijk beperken tot het voorlezen van het dictum. Draagt het college 

op heldere doelstellingen bij het formuleren welke na een periode van een jaar kunnen worden geëvalueerd. De 

raad na 6 en 12 maanden na invoering van de systematiek te informeren over de vorderingen van de te behalen 

doelstellingen die eerder zijn vastgesteld,  onbedoelde en ongewenste effecten van de systematiek bijkomende 

kosten van opruimen, etcetera. Bij het niet behalen van de doelstellingen punt 3, bij het niet behalen van de 

doelstellingen de nieuwe systematiek ter heroverweging aan de raad voor te leggen. En gaat over tot de orde van 

de vergadering. De motie is medeondertekend door de heer Hoendervangers van de Roosendaalse Lijst.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 heet “Heroverweging bij problemen afvalinzameling” en ze 

maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. De heer Yap heeft voor u een vraag. 

De heer YAP: Voorzitter, een toelichtende vraag over de motie. Puntje 1 welke doelstellingen zou het college 

moeten formuleren ziet u, heeft u als VVD voor ogen? 
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Mevrouw EIJCK: Ik ga natuurlijk de doelstellingen voor de wethouder niet formuleren, dat is aan de wethouder 

zelf. Maar je zou kunnen zeggen wij willen in een periode van vier maanden zien dat het aangeboden afval 

bijvoorbeeld tot, ik neem een zijstraat tot 75 kilo is gereduceerd. Het zijn doelstellingen, je moet bepaalde 

voortgang kunnen zien of je ingrepen doelmatig zijn geweest. 

De heer YAP: Maar, voorzitter, als u dan toch kaders stelt dan is het toch beter dat u dat meegeeft want als het 

college dan aangeeft ja wij formuleren een doelstelling van 99 kilo en dat wordt gerealiseerd is dat dan 

acceptabel voor u? Dus het college moet toch weten wat u acceptabel vindt? 

Mevrouw EIJCK: Het college, pardon, de overheid legt ons een aantal gegevens op die het college moet uitvoeren 

en wij willen graag zien hoe ze dat gaat realiseren in een tijdsbestek van een half jaar wat de voortgang is naar 

een jaar. Dat is het enige wat wij vragen met deze motie. Wij willen doelstellingen wat verwacht de wethouder na 

een half jaar te hebben gerealiseerd, wat verwacht de wethouder na een jaar te hebben gerealiseerd. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, als ik me goed herinner is de doelstelling van de wethouder en dat staat in 

bullet nummer 2 van het beslispunt om een nieuw systeem te bedenken voor 2022-2023, dat is de grote 

doelstelling. Dus al die tussenfases moeten leiden naar die ene doelstelling. U maakt hier eigenlijk van elke 

tussenfase een aparte doelstelling die nagestreefd moet worden. Dus u gaat uit van de stukken vanuit het college. 

Maar die gaan niet uit van die doelstellingen, die zeggen dat zijn tussenstappen om de uiteindelijke doelstelling te 

realiseren, namelijk 2022-2023 een andere vorm van afval inzamelen. Dus u maakt die doelstelling volledig, 

volstrekt niet concreet, want ze staan ook niet in het voorstel.  

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck. 

Mevrouw EIJCK: Ik vraag juist de wethouder om ze wel in het voorstel op te stellen, zodat ze wel geconcretiseerd 

worden.  

De heer VAN GESTEL: Dus, voorzitter, op het moment dat de wethouder zometeen aangeeft ja ik kan niets met 

uw motie, want ik snap niet welke doelstellingen u voor ogen heeft, dan is uw motie dus niets waard. Dan moet u 

hem dus herschrijven.  

Mevrouw EIJCK: Als ik aan de wethouder vraag is het voor u mogelijk om een doelstelling te formuleren waarbij 

bijvoorbeeld het restafval in een periode van een jaar wordt teruggebracht naar 45 kilo, 55 kilo, 65 kilo ik weet 

niet, formuleer een doelstelling en probeer dat te bereiken in een jaar. Dat vragen wij.  

De VOORZITTER: Nog eentje. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter en dan vroeg mijn collega de heer Yap nu net wat zijn nu doelstellingen die 

voor de VVD acceptabel zijn. 



31 
 

Mevrouw EIJCK: Dat kan ik nu nog niet aangeven meneer Van Gestel. 

De VOORZITTER: De heer Yap op herhaling. 

De heer YAP: Voorzitter, geen herhalende vraag maar nog een toelichtende vraag. In het raadsvoorstel staat 

genoemd dat ook met een keer in de vier weken, het oorspronkelijke raadsvoorstel, de doelstellingen niet 

worden gehaald. En om u te helpen de doelstelling is 100 kilo 2020. Dat is de eerste doelstelling en dan gaan we 

weer verder tot 2025. Hoe kan u dan verwachten dat het college daar anders op ja andere uitgangspunten op 

formuleert, die staan er toch al in. Verwacht u dan dat ze over ja ik probeer die motie te begrijpen, voorzitter, 

over 2020 een andere doelstelling volgens u moet geven.  

Mevrouw EIJCK: Als u praat over 100 kilo in 2020, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen vragen is het mogelijk om in 

april 209, 20, 2020 aan te geven in hoeverre die 100 kilo wordt  gerealiseerd. Ik snap uw probleem niet meneer 

Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, ik heb geen probleem. Ik snap uw motie niet. Maar oké even een fictief voorbeeld, 

voorzitter. U stelt een eis, of u vraagt iets aan het college om een doelstelling te formuleren. En betekent dan met 

deze motie dat u zegt ja in halverwege 2020 want u vraagt om het half jaar zo’n evaluatie, daar voldoen we niet 

aan. We gaan terug naar het oude systeem van een keer in de twee weken of wat gaat u dan doen? 

Mevrouw EIJCK: Wij willen eerst de gegevens en de doelstellingen op een rijtje hebben het kostenplaatje, niet 

alleen hoeveel zwerfafval is er maar ook hoeveel, wat zijn de feitelijke extra kosten. We willen gewoon zicht 

hebben op de kosten van de uitvoering van dit raadsvoorstel. 

De VOORZITTER: Ja, we gaan geen verkapte termijn. Nou eentje, want dit wordt toch een verkapte termijn. Dit is 

geen interruptie meer, dat zijn hele betogen. 

De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, het is duidelijk een interruptie en deze is van aard dat ik een ander element 

uit de motie… 

De VOORZITTER: Ja, stel de vraag, maar eentje en dan gaan we voort. 

De heer VAN GESTEL: U schrijft in uw motie dat daarom noodzakelijk is om stelselmatig de vinger aan de pols te 

houden met betrekking tot de hoeveelheid zwerfafval en dumping en de kosten van het opruimen ervan. Hoe 

staat u tegenover ons amendement wat we juist op dit punt hebben ingebracht om toe te voegen aan het 

raadsvoorstel?  

Mevrouw EIJCK: Wij staan niet negatief ten opzichte van uw amendement. We zijn van mening dat uw 

amendement en deze motie elkaar zeker niet bijten. We zijn van mening dat goed beleid formuleren inzake de 

aanpak van zwerfafval niet in de weg staat de uitvoering van deze motie. Dus nogmaals we zijn het eens met uw 

amendement er moet beleid op komen, er moet een goede aanpak komen dat staat buiten kijf. Ik denk dat ook 

heel Roosendaal daar wel mee kan instemmen. Maar we willen wel zicht houden op de kosten en de uitvoering. 

Dank u wel.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Eijck. Dan ga ik naar de fractie van GroenLinks, de heer Villeé voert het 

woord? Ja, dat is het geval. 

De heer VILLEÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik nu beter te verstaan ben vanwege het feit dat ik mezelf 

niet hoor kan het volume ook wel eens een beetje variëren dus excuus daarvoor. Beter afval scheiden ligt voor 

ons en afval scheiden is een bewuste of onbewuste kwestie. Gedragsverandering ligt ook voor ons. Een heleboel 

gedrag wat we zien op het gebied van afval vindt bewust plaats en scheiden moet een bewuster gedrag worden. 

Maar ook een heleboel afval wat we rondom ons heen zien is onbewust gedrag en het is juist te zorgen dat dit 

juist bewust wordt dat mensen zich bewust worden van wat is afval en wat is geen afval. En wij zijn ook overtuigd 

dat een heleboel van deze producten die wij rond ons heen zien slingeren geen afval is, dat kan hergebruikt 

worden. Maar er is ook een heleboel afval wat onbewust gedumpt wordt en zeker tijdens de tijd dat wij gewoon 

lekker aan het feesten zijn en lekker met onze mensen om ons heen een leuke tijd beleven. En helaas zijn 

sommige van die dumpingen schadelijk voor de dieren om ons heen. En een van die onbewuste dumpingen zijn 

de ballonnen. Ook de dumpingen van biologisch afbreekbare ballonnen, want die zijn vaak van latex gemaakt. En 

heel vaak denken mensen goed bezig te zijn maar zelfs een ballon van latex doet er in slechte omstandigheden 30 

jaar over voordat het afbreekt. En die ballonnen komen, die zijn wij niet direct zo rond ons hier, maar komen wel 

in de rivieren terecht en in de zeeën. En één op de drie zeezoogdieren als schildpadden hebben plastic in de maag 

en ik las vandaag zelfs negen op de tien zeevogels hebben dat ook. En ook vee in het landschap om ons heen daar 

vindt men bij autopsie ook ballonnen terug. En ook die lintjes die eromheen zitten zijn enorm schadelijk. En 

daarom zijn wij gekomen met een motie “Duurzaam feestvieren”. Want ook zelfs als wij met grote feesten, 

carnaval bezig zijn hebben wij heel vaak niet in de gaten met wat voor materialen wij werken en met wat voor 

materialen wij kunnen werken. Er zijn veel fantastische alternatieven op dit gebied. En ik wil toch graag deze 

motie inbrengen om meer bewustzijn te creëren tijdens de tijd van het feestvieren. 

De VOORZITTER: Ja, als u het dictum voorleest. 

De heer VILLEÉ: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen, verzoekt het college een 

stimuleringsbeleid ten behoeve van duurzame alternatieven te voeren onder andere bij het uitdelen en oplaten 

van ballonnen door andere partijen dan de gemeente waarbij deze partijen op milieuvriendelijke alternatieven 

wordt gewezen. Het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen waarvoor geen vergunning vanuit 

de gemeente nodig is en hierover spoedig te communiceren richting alle Oranjeverenigingen, 

carnavalsverenigingen en bouwclubs in de gemeente met het verzoek geen ballonnenwedstrijden en ballon 

oplatingen te organiseren, maar juist optochten te organiseren met organisch afbreekbare versierselen en 

materialen. En zelf het goede voorbeeld te geven door op door de gemeente (mede)georganiseerde 

evenementen geen plastic of latex ballonnen meer de lucht in te sturen en bij voorkeur te werken met duurzame 

en milieuvriendelijke versieringen. En om in 2020 in de APV te komen tot een verbod voor het oplaten van 

ballonnen. En gaat over tot de orde van de vergadering.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 heet “Duurzaam feestvieren” en maakt onderdeel uit van de 

beraadslagingen. 

De heer VILLEÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Gehoord beraadslaging van ook andere partijen we horen die periode 

van vier weken. Voor GroenLinks is die periode van 4 weken wel heel erg belangrijk en niet zozeer, meneer Van 

Gestel heeft het eigenlijk al verwoord het levert nul op het conto wat het VLP in feite bracht, maar er is iets 

anders belangrijk aan de hand. Op het moment dat je die periode langer maakt daag je mensen uit om toch op 

een andere manier met afval om te gaan en toch om te gaan leren. Je kunt op twee manieren leren als mens. Dat 
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is uit pijn en uit liefde. En uit liefde is omdat je iets graag wilt. Ik weet dat wij en ik sowieso  graag die verandering 

willen bewerkstelligen en ik bied dan ook heel weinig mijn restcontainer aan. Dat kan ook zijn dat je natuurlijk 

gaat leren vanuit pijn en dat die vier weken een klein beetje pijn gaat doen, maar wel zo’n klein aantal weken is 

waardoor vanuit ons gezien de dumpingen niet enorm toe gaan nemen. Zeker de motie van de VVD gaat zeker 

helpen om zeker een vinger aan de pols te houden. Dus die steunen wij graag. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Villeé. Dan ga ik naar de fractie van de Roosendaalse Lijst, de heer 

Hoendervangers. 

De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. Afval blijft een onderwerp waar iets over te vertellen is. De 

een gooit iets weg en de ander denkt bij zichzelf dat kan ik nog wel voor iets gebruiken. Het hergebruiken van 

materialen wordt steeds meer gemeengoed. Het raadsvoorstel dwingt ons om goed na te denken wat we 

uiteindelijk als onbruikbaar weggooien of zelfs gaan verbranden. Zoals het college al voorspiegelt zullen de 

komende jaren de kosten van restafval de pan uit rijzen. Een reden te meer om afval zo goed mogelijk te 

scheiden. Sorteeranalyses wijzen uit dat in het huidige restafval nog een zeer groot deel gft groente-, fruit- en 

tuinafval en etensresten bevat. Dit scheiden van het restafval levert al een grote daling op van het aantal kilo’s, 

zeker 30. Door huishoudens al in de keuken etensresten apart te laten houden realiseren we al een forse 

verlaging van het kilo’s restafval. Om hen daarbij van dienste te zijn stellen wij voor om hen tegen kostprijs gft- 

aanrechtbankjes te verstrekken. Ik hierbij graag mijn motie indienen. 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

De heer HOENDERVANGERS: Verzoekt het college om alle huishoudens van de gemeente Roosendaal indien 

gewenst tegen kostprijs een gft-aanrechtbakje beschikbaar te stellen. Twee, te onderzoeken of de gemeente 

Roosendaal afbreekbare afvalzakjes ten behoeve van het gft-aanrechtbakje kan verstrekken via de plasticzak 

automaten. Punt drie, de gft-aanrechtbankjes en -zakjes te betrekken in de communicatiecampagne als 

informatiedrager bij de bron en gaat dan over tot de vergadering.  

De VOORZITTER: Ik heb een andere motie dan u, want u heeft nu drie punten. 

De heer HOENDERVANGERS: De motie die ik op mijn tafel heb gekregen, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja, geef mij ook zo’n ding dan ben ik… Maar in elk geval is deze motie, ja dat is een andere, de 

motie is nummer 6 en heet “Verstrekken van gft-aanrechtbakjes” en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen.  

De heer HOENDERVANGERS: Wij hebben inderdaad in onze voorbereiding op deze motie hebben wij eraan 

gedacht om de bakjes inderdaad gratis voor te stellen. En wij hadden daarbij zelfs inderdaad dan ook gekeken uit 

welke voorziening wij dat zouden kunnen dekken en dat zou inderdaad dan uit de voorziening reinigingszaken 

zijn, waarin het fonds naar onze mening nog een getal staat met meer dan zes nullen. Dus daar zouden we 

inderdaad dan het uit betaald kunnen worden. Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om inderdaad dan dit 

tegen kostprijs te doen. Als Roosendaalse Lijst pleiten wij ervoor om een goede en frequente 

communicatiecampagne op te zetten en daarmee onze burgers te informeren, naar wij denken niet alleen in 

geschrift maar vooral ook plaatjes. Immers plaatjes vertellen meer dan tekst. En de campagne kan beginnen in 

het verstrekken met een aantal aanrechtbakjes. En we moeten het ook steeds blijven herhalen. Zwerfvuil is ook 
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voor de Roosendaalse Lijst een doorn in het oog. Niet alleen in de stad en dorpen maar ook in het buitengebied. 

En de Roosendaalse Lijst heeft helaas nog niet het ei van Columbus gevonden om het probleem op te lossen. Wij 

denken wel aan betere voorlichting en de inzet van het handhaving. Een andere mogelijkheid is de inzet van de 

reizende milieustraat. Onze partij heeft daar in mei 2018 al vragen over gesteld en in de beantwoording heeft het 

college aangegeven dat wanneer een groepje bewoners die inzet van de reizende milieustraat wil inzetten zij zo’n 

initiatief wil ondersteunen. Kan de wethouder aangeven of er na de inzet in 2018 nog meerdere verzoeken zijn 

binnengekomen? En is de wethouder het met de Roosendaalse Lijst eens dat de inzet van die reizende 

milieustraat dumpingen van grof huishoudelijk afval kan terugdringen? Is de wethouder bereid om hier 

stimulerend en faciliterend op te treden. Wij zijn ook van mening dat de frequentie van een keer per twee weken 

restafval ophalen terug kan naar een keer per vier weken. Ik heb het net al in mijn vraagstelling aan meneer Van 

Gestel aangegeven in mijn eigen situatie ik heb in 2018 de restcontainer tien keer aangeboden. Dus we kunnen 

makkelijk binnen die 13 keer blijven. We hoeven degenen niet te stimuleren die inderdaad dat al doen, maar we 

moeten de andere helpen die nu inderdaad dan nu iedere twee weken aanbieden om dat aantal terug te dringen. 

Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. U heeft nog een vraag van de heer Yap zie ik. Ja, de heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, onze fractie doet bij uw fractie dan een poging. U bent mede-indiener van een motie 

“Heroverweging bij problemen afvalinzameling”. Kunt u uitleggen welke heldere doelstellingen het college zou 

moeten formuleren als het gaat om bullet 1 van de motie? 

De heer HOENDERVANGERS: Die heldere doelstellingen die zijn al in het raadsvoorstel genoemd meneer Yap. We 

moeten terug van meer dan 150 kilo naar 100 kilo en zelfs nog in de nodige jaren zelfs terug naar 30.  

De heer YAP: Maar voorzitter als u dat als doelstelling neemt dan kunt u het raadsvoorstel toch niet steunen, 

want daaruit blijkt dat we met een keer in de vier weken in 2020 die doelstelling niet gaan halen. 

De heer HOENDERVANGERS: Wel inderdaad als we onze motie inderdaad ook aannemen en inderdaad ook de gft- 

aanrechtbakjes gaan gebruiken.  

De VOORZITTER: Oké, meneer Hoendervangers, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van Nassau van de fractie van 

het CDA. Het woord is aan u. 

De heer VAN NASSAU: Zo dank u wel, voorzitter. Ja, laat ik u eerst meenemen eigenlijk in het gedachtenproces 

van het CDA met betrekking tot het raadsvoorstel. Ik denk dat we een goede Commissie hebben gevoerd. Ik heb 

van alle partijen goede argumenten gehoord en daaruit moet je uiteindelijk dan een keuze gaan maken. En net als 

iedere andere fractie wil het CDA natuurlijk niet dat er meer dumpingen komen, maar ik wil ook natuurlijk dat dat 

restafval aantal kilo’s dat dat omlaag gaat en dat we daar alles aan moeten doen. Dus wij hebben al gepleit voor 

informatievoorziening zo goed als mogelijk, we hebben zelfs gevraagd aan de wethouder kunt u van die nieuwe 

prullenbakken plaatsen. Maar wij hebben uiteindelijk ook gefocust uiteindelijk op die luierinzameling waar ik 

straks een motie voor aan ga kondigen. Wij zeiden wel dat die een keer per twee weken of die een keer per vier 

weken dat dat nogal gevoelig ligt en dat bij mij ook, ook bij mij natuurlijk wat twijfels heeft opgeleverd. En dan ga 

je zaken afwegen. En waar het CDA dan natuurlijk naar kijkt is dat wij willen dat dat restafval in 2022 naar 30 kilo 

gaat en in 2020 staat daar 100 kilo. En dan ga je natuurlijk kijken van oké, zou dat dan kunnen met die een keer 

per vier weken. Worden wij dan niet gedwongen om te gaan scheiden, hebben mensen misschien die prikkel 
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nodig als je maar een keer per vier weken dat restafval weg kunnen zetten dat ze dan ineens wel gaan scheiden. 

Nou wij hebben daarvoor de afweging gemaakt, daar hoeft u het niet mee eens te zijn dat die prikkel misschien 

wel erg handig zou zijn. Dus dan ga je uiteindelijk beginnen met na te denken oké dan zetten wij het restafval 

maar een keer per vier weken en komen daar dan praktische bezwaren aan ten grondslag. En dan denk ik ja die ga 

ik uiteindelijk ook krijgen. En waar het voor het CDA dan gaat wringen is bij hygiënisch en niet-hygiënisch afval 

waaronder bijvoorbeeld luiers van baby’s, die zijn natuurlijk vies en bijvoorbeeld incontinentiemateriaal wat je 

altijd kwijt wilt kunnen. En dat zijn natuurlijk situaties die je eigenlijk altijd kwijt wilt kunnen, dat zijn materialen 

die moet je altijd kwijt kunnen. Nu is er in de Commissie verteld van die kunnen ze nu ook kwijt, dat is tegen 

betaling. En waarom wij nu een motie hebben gemaakt is zeggen nee als wij ervoor gaan zorgen dat je een keer 

per vier weken het in kan leveren, dan ontstaat er bij die mensen op dit moment een probleem. En dat probleem 

moeten wij oplossen door eigenlijk te zorgen dat zij dat altijd kunnen aanbieden, dat zij niet een keer per vier 

weken eigenlijk alles op moeten zamelen thuis de hele luierbende en dan een keer per vier weken is het allang 

aan het stinken in zo’n bak. Dus wij willen uiteindelijk een motie indienen, als dat mag. Dan ga ik gelijk  met de 

titel  motie “Inname luiers en incontinentiemateriaal” en dan gelijk het dictum: Verzoekt het college om te zorgen 

dat inwoners hun luiers en incontinentiemateriaal te allen tijde zonder betaling aan kunnen bieden in de 

ondergrondse restafvalcontainers bijvoorbeeld bij supermarkten, kinderdagverblijven en/of zorginstellingen. En 

twee, deze regeling in te stellen vanaf de datum van het invoeren van het hernieuwde restafval ophaalsysteem en 

gaat over tot de orde van de vergadering. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 7, heet “Inzameling luiers en incontinentiemateriaal” en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Van Gestel heeft een vraag aan u. 

De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. In uw overwegingen en uw inleiding spreekt u eigenlijk van dat 

inwoners hun luiers en incontinentiemateriaal te allen tijden aan kunnen bieden in de ondergrondse 

restcontainer. Maar nu voegt daar in uw motie ineens aan toe zonder betaling. Ja, nu kunnen ze het aanleveren 

elke twee weken tegen betaling. Straks kunnen ze dan aanleveren in de ondergrondse container, dat is vele 

malen goedkoper. En dan zegt u nee, nee het moet niet goedkoper dat het dan wordt het moet straks helemaal 

gratis. Wat is daarvan de overweging dan? 

De heer HOENDERVANGERS: Zo meneer Van Gestel ik heb zojuist mijn overtuiging eigenlijk al kenbaar gemaakt. 

Kijk nu heb je een keer per twee weken het restafval ophalen. En wij denken dat het dan in principe hygiënisch 

genoeg is dat je dat weg kan leggen dat je dat een keer per twee weken in je afvalbak doet dan is het weg. En als 

je dan extra zou willen dat je denkt ik wil dat toch op woensdag doen, dan kan je dat tegen betaling aanbieden, 

dat is dan een keuze. Als wij gaan naar een nieuw systeem waar wij in geloven dat die een keer per vier weken 

handig zou zijn als stimulering voor het verminderen. Ja, dan komt er misschien een probleem, want dan kan je 

niet meer zeggen wacht u maar op die tweede week. Dan zegt u wacht u maar tot het einde van de maand. En 

dan denk ik dat wij als gemeente een mogelijk probleem gaan leggen bij die inwoners die wel die luiers kwijt 

willen en die wel dat incontinentiemateriaal kwijt willen. En dan zeg ik als solidariteit naar die mensen, naar die 

gezinnen ja dan kunt u dat zonder betaling doen.  

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, als die mensen nu een keer in de twee weken een 240 liter container 

aanbieden dan betalen ze euro 6,14 per keer dat ze hem aanbieden. Dus dat is euro 12,28 in de maand in de vier 

weken euro 12,28. Op het moment dat ik naar de ondergrondse container tussentijds een 60 liter zak aanbiedt, 

dat is 4 keer 60 liter, per stuk euro 1,02 per inworp van 60 liter. Als ik dat keer vier doe dan is dat euro 4,08 dus 

dan ben ik toch al voordeliger uit. Dus als die mensen naar de ondergrondse container gaan dan besparen ze al 

geld. Maar u zegt als CDA nou we delen een cadeautje uit het is helemaal gratis. Maar wie gaat dat dan betalen? 

Dan gaat toch de rest van Roosendaal betalen die geen luiers gebruikt? 
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De heer HOENDERVANGERS: Ja, u trekt het nu vooral op kosten en op geld, terwijl ik het trek op 

naastenliefde/solidariteit en dat is een keuze dat mag. En dan zal ik nu uw vragen beantwoorden over, nee ik zal 

uw vraag beantwoorden over de kosten. Ik zal uw vraag beantwoorden. Ik bedoel ik ben niet zo, ik ga niet afgeven 

op een andere partij, dat is een keuze die je kunt maken. De kosten ik heb u dat ook gemaild, wij hebben dat 

nagevraagd en ja op het moment dat de wethouder, die gaat er uiteindelijk over, wij willen een motie dat dat 

gebeurt. Dan zou dat in theorie zou dat uit inderdaad een vaste heffing kunnen komen vanaf 2022 ga je misschien 

al naar een systeem van niet meer diftar toe, dus naar een gewoon een vaste heffing en zal dat dan in een vaste 

heffing als je dat doet doorberekend worden aan de hele gemeente? Ja, dat zou dan in de meest negatieve 

situatie op 2 á 3 euro uitkomen. En dan zeg ik als persoon, ja dat heb ik ervoor over dat die mensen hygiënisch 

hun afval kwijt kunnen. Dat hoeft u natuurlijk niet te vinden. Maar ik doe dat wel en dan ga ik die keuze maken en 

die afwegingen en zeg ik ja dat vind ik het uiteindelijk waard om dat te doen en aan u natuurlijk geheel ten goede 

als u het niet waard vindt.  

De VOORZITTER: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. De heer Van Nassau spreekt in deze motie over het inzamelen van luiers 

en incontinentiemateriaal in de restafvalcontainers of sorry de ondergrondse restafvalcontainers. Terwijl tijdens 

de Commissievergadering ook ter sprake is gekomen dat er in de nabije toekomst ook mogelijkheden bestaan om 

luiers en incontinentiemateriaal separaat in te zamelen en volledig te recyclen. Is het CDA niet van mening dat het 

nu aannemen van deze motie enigszins het proces van het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal in 

de toekomst bemoeilijkt?  

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Nee, ik ga namelijk, ik probeer uw antwoord nu even te duiden. Wij zien een probleem 

aankomen, zeg maar, met die luiers vanwege die hygiëne zeker als je naar een keer per vier weken gaat. Daar 

hebben wij dan een idee voor gezet op die motie dat daar een probleem van komt, eigenlijk om onze inwoners te 

helpen. Ik beweer niet dat ik alle wijsheid in pacht heb. Wij zeggen die motie, wat wij willen is dat er een 

oplossing komt voor dat probleem. En als de wethouder of de ambtenaar uiteindelijk morgen tegen mij zegt van 

wij hebben eigenlijk een heel veel beter plan en dat gaat lukken en die mensen kunnen dat kosteloos kwijt en dan 

kan het ook verwerkt worden. Dan zeg ik nu nou van mij mag je het dictum schrappen, want bij ons gaat het om 

het punt dat wij die mensen steunen uit solidariteit. En dat is, dus ik hou me niet per se vast aan die 

ondergrondsecontainer. Ik hou me vast aan wat zij het beste achten voor het resultaat.  

De VOORZITTER: Oké, de heer Hoendervangers mede-indiener van de motie, snapt u hem dat dat vrij bijzonder 

is? Ja, ja? 

De heer HOENDERVANGERS: Nee, wij zijn inderdaad mede-indiener en wij steunen hem inderdaad ook, maar we 

hebben nog wel een aanvullende vraag, qua de techniek straks inderdaad te storten van die materialen. Hoe 

kunnen we inderdaad dan voor zorgen dat iemand die inderdaad dan geen luiers wil storten, maar gewoon zijn 

eigen restafval bijvoorbeeld erbij kwijt wil. 

De heer VAN NASSAU: Dat vind ik een hele goede vraag. Wat ik zei het gaat ons om de intentie. Ik ben 

microbioloog en docent ik als je mij gaat vragen ga er eens een week voor zitten, ga er eens over denken of er een 

systeem bestaat om dat te tackelen zeg ik heel graag, want natuurlijk ik zie ook wat praktische bezwaren en daar 
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heb ik ook een mailtje van gekregen. En dan denk ik nou die praktische bezwaren die zullen er zeker zijn. Maar als 

ik dat dan afweeg tegen het mogelijke probleem wat enkele mensen gaan krijgen. Ja dan ga ik ervan uit dat wij 

kundige mensen hebben in de ambtenarij en dat de wethouder dat ook is en dat er dan een goede oplossing voor 

komt. Ja. En niet lullig bedoeld, niet lullig bedoeld. 

De VOORZITTER: Nee, het is, de complimenten zijn talrijk. Mevrouw Eijck nog een vraag aan de heer Van Nassau 

en dan gaan we een beetje afronden. 

Mevrouw EIJCK: Ja, dank u wel, dank u wel, voorzitter. Pardon. In uw…. Ja, in uw motie heeft u het over de 

kinderdagverblijven en de zorginstellingen. Ik weet niet heeft u contact gehad met kinderdagverblijven en of 

zorginstellingen en zitten deze organisaties te wachten op grote pakken met incontinentiemateriaal en luiers en is 

er een verplichting, is er een vergoeding, heeft u daarover nagedacht? 

De heer VAN NASSAU: Daar heb ik over nagedacht maar er staat natuurlijk wel voor bijvoorbeeld, omdat wij een 

plek willen zoeken waar mensen natuurlijk makkelijk naartoe kunnen gaan ik heb gehoord uiteindelijk zeg maar 

via de wethouder en de ambtenaar dat daar een idee van is dat als je dat zou willen doen dat dit bijvoorbeeld 

plekken zijn waar je dat zou moeten doen. Heb ik zelf uiteindelijk een kinderdagverblijf gesproken en gevraagd 

ziet u dat zitten? Nee, wat daar staat het gaat ons om een plek waarbij dat goed toegankelijk zou zijn en dan 

noemen wij dit als voorbeeld. Maar nogmaals het gaat mij om het idee als daar betere voorbeelden voor komen 

dan neem ik die gerust aan.  

Mevrouw EIJCK: Nog een vraagje, de wethouder heeft in diverse Commissievergaderingen tenminste in de 

Commissievergadering aangegeven dat het een heikel punt is, dat het echt zoeken is naar maatwerkoplossingen. 

Draagt uw motie bij aan het zoeken naar maatwerkoplossingen? 

De her VAN NASSAU: Maatwerk? Ja, op het moment dat je mensen de mogelijkheid geeft om uiteindelijk hun 

luiers kwijt te raken en hun incontinentiemateriaal kosteloos waar ze dat op dit moment niet kunnen ten tijde van 

een nieuw systeem waar je een keer per vier weken gaat, dan vind ik dat een vorm van maatwerk. Is dat dan per 

individu als we dan maatwerk echt tot op het woord zouden definiëren. Nee, dat is het niet. Maar de hele groep 

gezinnen die mogelijk luiers heeft of incontinentiemateriaal van zorginstellingen, thuiszorg ja ik denk dat we die 

bedienen in een vorm van maatwerk. Vanwege de tijd ga ik in de tweede termijn op ieder amendement zeg maar 

de motie wat uitleg geven. Ik wel alvast melden welke ik steun of welke niet. Het amendement Beter afval 

scheiden vanuit PvdA, SP, Burger Belangen, Wezenbeek verlenen wij geen steun. Het amendement vanuit VLP, 

het hele lijstje uiteindelijk over de integrale aanpak dat wil ik graag mede-indienen als CDA-fractie. De motie 

“Heroverweging bij problemen” vanuit de VVD wil ik, willen wij niet gaan haken op het woordje doelstelling. Maar 

vooral ook eigenlijk de evaluatie van wat nou als je naar een keer per vier weken gaat en er komen negatieve 

gevolgen die wij van te voren niet heel erg hebben zien aankomen. Dus je gaat kijken wat gebeurt daar nou dat 

daar een soort back door is waar je uiteindelijk dan op terug kan vallen. En dat je zegt van we gaan niet heel stug 

onze kop in het zand steken en dan als er problemen zijn doorgaan. Dus die willen wij ook mede-indienen. Motie 

“Duurzaam feestvieren”, daar stond ik al onder. Verstrekken van een gft-aanrechtbakjes die wil ik ook mede-

indienen. En als laatste opmerking bij de VLP ik kreeg zojuist de mooie cijfers die heeft u mij gisteren ook 

gestuurd. Ik ben altijd zeer blij met opgevraagde cijfers, maar dan wil ik wel graag een compleet beeld. Als ik dan 

kijk naar die vermindering van de kosten dan staat er 200 ton minder aan restafval, dat betekent 2 miljoen kilo in 

de gehele gemeente. Dan wil ik uiteindelijk kijken, dat berekenen naar het aantal personen dat restafval inlevert 

dan kan ik dat terugrekenen naar de afname procentueel vanaf 147 naar 100 naar uiteindelijk 30. En op dat 

moment kan je mij vragen of dat in de loop der tijd een lijn geeft waarbij de kosten positiever oplopen of 
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negatiever oplopen. U zegt nu ik trek een conclusie van het maakt helemaal geen drol uit. Terwijl ik graag wil 

weten, ik zit een beetje te rekenen en ik kom uit ja op een afname van 30-40 kilo restafval per persoon, terwijl we 

volgens mij veel verder terug willen. Dus ik zou graag wat meer rekensommetjes dan willen zien om uw conclusie 

te staven. Dat was het. 

De VOORZITTER: U zit wel in de luiers hé? De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, sommige woorden kunnen ook gewoon bij het restafval, maar als ik u mag 

bedienen van een interruptie. U stelt nu iets wat wij niet gezegd hebben. We hebben gezegd op het moment en 

daar willen we graag over meedenken dat we in 2022-2023 naar een ander systeem gaan, dan ziet die doelstelling 

erop van die 30 kilo en dan zeggen we dat is een ander systeem en daar horen dus ook andere tarieven en andere 

bedragen bij. Deze tussenoplossing levert zodanig als tussenoplossing niet een financieel voor- of nadeel voor de 

inwoner. Het is een constatering en een overweging die wij daarin meenemen.  

De heer VAN NASSAU: Ik snap uw constatering. Ik wil wel natuurlijk even opmerken u zegt 30 kilo in 2022. De 30 

kilo staat voor 2025. Het nieuwe systeem, het echte nieuwe systeem zou vanaf 2022 gaan. En dan komen we wel 

weer de hele tijd terug op kosten bij de motie, bij het raadsvoorstel. Terwijl we eigenlijk een dalende lijn willen 

zien in de loop der jaren van het aangeboden restafval. En dan moet je nu ook al is het tijdelijk een systeem 

instellen waarbij je die lijn inzet en waarbij je ervan uitgaat dat dat beleid ervoor zorgt dat die lijn blijft dalen tot 

2025 en daarna. En daar hoor ik u niet over. En dat vind ik wel jammer, want het gaat de hele tijd over kosten 

8.000 euro dat soort zaken. Nee, op een gegeven moment wil je in 2025 niet extra kosten krijgen. Dus we moeten 

even voortschrijdend inzicht hebben, jaren verder rekenen en dan kunnen we de conclusie maken. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, laat ik wel even een scheiding maken. Zonder uw motie dus met het huidige 

raadsvoorstel als dat aanvaard wordt komt de rekening op nul. Als de motie dan vervolgens aangenomen wordt 

dan gaan mensen in Roosendaal wel meer afvalstoffen betalen. Dus de lastenstijging is aan uw motie gekoppeld 

en niet aan ons standpunt. 

De heer VAN NASSAU: Daar mag de wethouder en natuurlijk dan zometeen een antwoord op geven en dan gaan 

we dat horen, maar wij staan nog steeds achter onze motie. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Nassau. Ik geloof dat iedereen in eerste termijn gesproken heeft, dan is 

nu het woord aan onze wethouder, wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen om ja al uw reacties zo goed mogelijk in mijn 

verhaal te verwerken. Ik hoor het wel als dat niet lukt of niet, of uw vraag niet beantwoord wordt. We hebben het 

over het raadsvoorstel Beter afval scheiden. Het gaat natuurlijk over de VANG-doelstelling van afval naar 

grondstoffen en verandering in grondstoffen in de afvalwereld gaan inmiddels zo razendsnel dat het daarom 

eigenlijk heel interessant is om nu geen onomkeerbare besluiten te nemen. Dus eigenlijk is wat we nu voorleggen 

is ook gericht op dat je geen enorme investeringen gaat doen waar je misschien over twee jaar wel een spijt van 

hebt. We hebben wel heel veel ambitie. Want je wilt naar 100 kilo in 2020 en nu hebben we nog 165 kilo 

restafval. Alleen flankerend beleid wat de PvdA voorstelt dat is echt te weinig en dat blijkt vinden wij heel 

duidelijk in dit raadsvoorstel dat we daar goed in ieder geval op hameren dat we dat onvoldoende vinden. We 

willen dat echt terugdringen en je hebt daar echt een statement voor nodig want alleen maar communiceren 

daarover, dat gaat niet voldoende effect hebben. Je moet ook het statement hebben van u moet aan de bak. Het 
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wordt een keer per vier weken en u kunt niet meer elke twee weken uw restafval kwijt. Ik denk dat je zo’n 

statement ook nodig hebt. We konden dus inderdaad, we hebben die pilot gehad omgekeerd inzamelen. We 

hadden nu ook op het punt kunnen staan dat we zeggen we gaan omgekeerd inzamelen overal invoeren. Dat was 

een redelijk onomkeerbaar besluit geweest met hele hoge investeringskosten. Dus eigenlijk is de achtergrond van 

dit raadsvoorstel ook een beetje dat we geen omgekeerd inzamelen invoeren. Dat is ook een beetje raar 

natuurlijk, maar dat is eigenlijk wel waar dit raadsvoorstel ook vandaan komt. En we hebben andere 

doelstellingen toegevoegd, we hebben gezegd we willen ook zuiverdere grondstoffen. Wat je met omgekeerd 

inzamelen vaak niet krijgt. Wat hier ook nog een uitdaging gaat zijn daar ga ik niet, dat is nu eenmaal zo. We 

willen comfort voor de inwoner omgekeerd inzamelen is niet heel sympathiek voor de oudere inwoner, want die 

moet inderdaad veel meer gaan lopen. Dus daar hebben we op aangestuurd en ook de etensresten uit het 

restafval. Want eenderde van ons restafval is nog steeds etensrest. Kennelijk is dat niet duidelijk voor mensen dat 

dat daar niet hoort te zitten. Etensresten zijn ook heel zwaar, dus als je die eruit krijgt dan heb je heel veel kilo 

winst. Even zien… Dus vandaar dit raadsvoorstel. Wat er inderdaad nou je, u heeft het voor u liggen. Roosendalers 

vinden afvalscheiding heel belangrijk hebben we ook gemerkt uit alle peilingen en flitspeilingen en gesprekken die 

we gevoerd hebben en ook onderzoekjes die we gedaan hebben. Maar ze willen daar wel goed bij gefaciliteerd 

worden. En eigenlijk houden we nu alle opties open maar we koersen wel eigenlijk wel een combinatie van bron- 

en nascheiding. En nieuw inzicht, ze zeggen ook dat dat wel eens de toekomst zou kunnen zijn. En daarvoor is het 

heel erg nodig dat die restafval vrij wordt van natte kledder. En als je goed wilt nascheiden kun je het de 

nascheiders niet aandoen om met niet droog restafval te werken. Dat is ook gewoon ethisch niet netjes. Daarom 

is het ook helemaal niet zo heel erg dat het contract nog even doorloopt, want dat geeft ons de tijd om met een 

enorme communicatiecampagne gericht op gedrag en motivatie heel visueel inderdaad en vanuit allerlei waarden 

ingestoken te proberen om mensen te bewegen en duidelijk te maken hoe het in elkaar zit. En daar gaan we dus 

mee aan de gang als dit raadsvoorstel vanavond hopelijk wordt vastgesteld. En dan ja bijzettingen en zwerfafval 

dat zijn we allemaal spuug beu, dat geldt voor ons allemaal. En dat is ook echt waar we mee aan de gang willen en 

ja communicatie, gedrag en motivatie u zei het al, of ik zei het net al. Je kunt verschillende motivaties hebben om 

afval te willen scheiden. Je kan de kosten willen beheersen, je kan aan het milieu willen werken. Maar een schone 

omgeving is eigenlijk voor bijna alle mensen een heel wenselijk scenario. Dus dat is eigenlijk een hele goede reden 

om daar heel veel werk van te maken. Ik wil nog eventjes iets zeggen over de energietransitie, want daar begin je 

natuurlijk met besparen. En eigenlijk is een vergelijking die de ChristenUnie toen maakte naar voedselverspilling is 

die wel heel voor de hand liggend, want ja moet eerst besparen. Dus voedselverspilling tegengaan willen we zeker 

onderdeel maken van onze plannen. Maar ook landelijk zie ja natuurlijk die verpakkingsindustrie ja die zal wel een 

keer iets moeten gaan doen. Want u krijgt allerlei verpakkingen mee naar huis waar u dan zelf heel veel moeite 

voor moet doen om die weg te brengen. Dus dat is ook wel een ontwikkeling die misschien wel al snel kan gaan. 

En daar zitten we natuurlijk ook heel erg achteraan. Energie, even zien, nou dus de stappen die we gaan nemen is 

dan die een keer per vier weken. Een extra stimulans om gft en etensresten heel goed te scheiden en daarmee 

kunnen we dan straks over naar een combinatie van bron- en nascheiding. Even kijken ik kom nu een beetje zo 

door de vragen heen. De heer Van Gestel, ja die rekende de bedragen even voor. Ik denk inderdaad het was nooit 

een doelstelling om lasten te verlichten of kosten te verlagen. Eigenlijk betalen we gewoon wat we betalen. 

Alleen als u veel minder containers aanbiedt, dus mensen die bijvoorbeeld nu echt helemaal niet scheiden maar 

wel heel serieus gaan doen die kunnen op jaarbasis toch 80 euro besparen. Dus dat is best een interessante 

motivatie ook voor mensen die misschien nog niet zo op duurzaamheid gericht zijn, op milieu. Maar toch 

interessant genoeg om daar werk van te maken. Dus ja, in of over cijfers kunnen we meer zeggen dat dat het die 

80 euro uiteindelijk kan besparen. Alleen de mensen die heel erg serieus scheiden, ja die kunnen eigenlijk winst 

maken. Dit voorstel is eigenlijk heel nadelig voor mensen die al heel goed hun best doen. Dus dat ja dat is eigenlijk 

wel gek, maar goed. De heer Van Gestel die verhuizing van u, volgens mij kunnen die spullen die u thuis heeft nog 

eigenlijk wel veel gratis worden afgevoerd. Ik zie het ook bij de bijzettingen op facebook en dan komen er foto’s 

voorbij. Er staan heel veel foto’s van dingen die je gewoon gratis weg mag brengen. Dus ik denk dat heel veel 

mensen gewoon echt niet weten wat je allemaal weg mag brengen naar het grondstoffencentrum. Al je 

elektrische apparaten mag je brengen, al je tafeltjes, al je IKEA-spullen die je niet meer gebruikt die kun je 
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allemaal kwijt daar. En die worden allemaal door Saver ook bekeken kan het naar de kringloop. Dus heel veel kan 

voor niets. Het enige wat u geld kost is een klein beetje restafval. Er was een vraag over de reizende milieustraat. 

Even kijken. Ja, die kosten die liggen ongeveer tussen de 2.000 en 5.000 het is best een aardige operatie, niet heel 

erg duur, denk ik. Er zijn intussen drie keer na mei nog acties geweest en er is een weer in de maak. En ja 

inderdaad denk ik en dat wordt ook wel onderschreven door de ambtenaar het kan inderdaad wel invloed 

hebben op de bijzetting natuurlijk. Want als jij geen auto hebt dan ik het best lastig om naar zo’n 

grondstofcentrum te gaan. Dus daar moeten we denk ik wel naar kijken. Voorlopig reageren we vooral ook op de 

vragen want het veronderstelt wel een beetje een wijkaanpak. Als we structureel gaan zeggen we gaan elke week 

een container ergens zetten dan gaan we ons eigen beleid om zeep helpen, want dan gaan mensen niet echt 

bewust worden en maken we het eigenlijk makkelijker om nog meer rotzooi te veroorzaken dus dat is niet zo’n 

goed idee. Ja, even kijken, over de, even kijken, ik zal nog even de moties en amendementen eventjes doen. Ja. 

Amendement over het Beter afval scheiden van PvdA, SP, Wezenbeek en Burger Belangen. Ja, dat vind ik niet zo’n 

fijn amendement natuurlijk. En ik heb al volgens mij genoeg uitgelegd waarom ik dat niet fijn vind. Dus ja, goed ik 

zou u dat willen ontraden.  

Vanuit de zaal wordt geroepen kunt u wat luider spreken? 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, dat kan ik. 

…Want u bent niet te verstaan… 

Mevrouw KOENRAAD: Helemaal niet? 

De VOORZITTER: Even graag via de voorzitter, want bijdragen worden hier in de raadszaal niet gedaan anders dan 

de raadsleden zelf. Ja, nee, we gaan voort. 

Mevrouw KOENRAAD: Ik zal beter in de microfoon, want ik zeg natuurlijk hele verstandige dingen dus het is 

jammer als mensen dat niet meekrijgen. 

De VOORZITTER: Ja, met of zonder microfoon. Ja. 

Mevrouw KOENRAAD: Even kijken het amendement van ja een heel aantal partijen over de integrale aanpak van 

de afvaldump en het bijplaatsen. Ja, dat zouden we toch al gaan doen. Maar als het nu in het amendement is 

gevat dan wil ik daar heel graag mee aan de gang, want het is iedereen een doorn in het oog en ik denk ook dat 

het goed is om daar echt zwaar op in te zetten. Dus daar ben ik het gewoon mee eens. Even kijken, de motie 

heroverweging bij problemen en afvalinzameling. Ik ben wel in staat om daar doelstellingen voor te formuleren. 

Want we hebben natuurlijk eigenlijk, een eigen maand-, een sorteeranalyse dus dan moeten we straks ook gaan 

zien hoeveel etensresten er minder in zitten. Dus daar kunnen we een staatje van maken en dan kunnen we met 

elkaar gaan zien of het werkt. Stel je voor dat het echt niet werkt, ja dan ben ik ook wel geholpen met een 

monitor, want dan moet ik natuurlijk zelf ook iets gaan verzinnen. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
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De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ik hoor u zeggen. Ik ga daar doelstellingen voor formuleren, dus het is nu nog 

niet duidelijk welke doelstellingen u wilt gaan gebruiken als deze motie zou aanvaarden of aanvaard gaat worden 

in de raad ik zal het zo zeggen.  

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ja een doelstelling is natuurlijk geen etensresten in het restafval. Maar het is 

natuurlijk onmogelijk om te zeggen binnen een half jaar geen etensresten in het restafval. Dus daar zullen we dan 

wel een voortschrijdende staffel in moeten maken.  

De heer VAN GESTEL: Dus die staffel is nu nog niet voor handen. Dus dan is de vraag natuurlijk ja als we voor die 

motie stemmen en we kennen de staffel niet  ja dan weten we ook niet of we die doelstellingen kunnen steunen. 

Dus dat maakt het een beetje lastig voor de motie, maar dat is misschien meer voor de indiener om straks nader 

te verklaren. 

Mevrouw KOENRAAD: Nou, voorzitter, ik ga natuurlijk geen staffels maken als m’n raadsvoorstel nog niet is 

aangenomen, dus ja. Maar goed ik denk dat het wel heel goed kan. Dat er wel echt er zijn heel veel 

mogelijkheden om goede doelstellingen te formuleren. Ik denk dat het ook verstandig is want anders weet je ook 

niet waar je op af aan het sturen bent. De motie “Duurzaam feestvieren” ik denk ja daar kan ik alleen maar voor 

zijn. En over de motie verstrekken van de gft-aanrechtbakjes, ja ik hoorde inderdaad van de Roosendaalse Lijst 

dat ze eerder een ander potje wilden gebruiken en het dan gratis ter beschikking wilden stellen, ik denk dat dat, 

daar was ik inderdaad niet zo enthousiast voor. Ik denk als mensen zelf een bakje willen en dat komen halen en 

daar een kostprijs van euro 3,50 bijvoorbeeld voor betalen dan denk ik dat dat heel goed te doen is. En de zakjes 

ik denk wel dat we in ieder geval een of twee keer in die communicatiecampagne een keer die zakjes gratis gaan 

verspreiden. Dat kunnen we ook gewoon zelf betalen dat zit ook in ons communicatiebudget hebben we al 

gekeken, kunnen we dat ook doen. Of daarna structureel verspreid gaat worden via de zakjesautomaat, zeg maar, 

daar kunnen we dan even naar kijken als we zien of het, want we zien dan de zakjes ook terug in onze 

sorteeranalyse. Dus als we die zakjes niet terugvinden ja dan hoeven we ze ook niet uit te delen, want dan 

gebruiken de mensen ze ergens anders voor. Even kijken, ja dan de motie inzameling luiers en 

incontinentiemateriaal. Nou eigenlijk vatte de heer Van Nassau het wel goed samen, eigenlijk is de conclusie dat 

de raad hier natuurlijk wel over gaat, want eigenlijk hier voorgesteld wordt is  dat je het variabele gedeelte wat je 

eigenlijk zelf moet betalen als je extra aanbiedinkjes doet met luiers het CDA wil daar een soort collectief 

uitgangspunt voor maken en ja dat kost inderdaad 3 euro voor alle inwoners per jaar in het vaste tarief, want dat 

is afvalinzameling van alles is er een gesloten financiering. Alles wat je erin gaat doen moet door de inwoners zelf 

worden opgepakt. Dus als we dit doen dan gaan alle inwoners 3 euro per jaar meer betalen, per jaar.  

 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. In de Commissievergadering heeft u duidelijk naar voren gebracht 

op dit punt dat u zegt op het moment dat mensen met luiers en incontinentiemateriaal zitten kunnen ze dat 

aanbieden bij die ondergrondse container dat is geen probleem. Dus in principe is dat deel uitgevoerd. U heeft 

toen ook gezegd in Commissie en u kan me corrigeren als ik het mis heb verstaan. Dat u eigenlijk erop tegen bent 

om dat gratis te doen. Dus misschien dat u toch kunt verklaren of u dat nog een keer kan herhalen of dat u zegt ik 

pas hem iets aan, het is aan u raad. 
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Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, het was, het is eigenlijk zo we verbranden het. Dus je kunt het wel apart 

inzamelen, wat kunnen we organiseren dat doen we ook dat willen we ook doen als deze motie wordt 

aangenomen. In Etten-Leur en Oosterhout zamelen ze ook apart in. Maar uiteindelijk geeft dat dan inzicht in 

hoeveel materiaal er is. En dan zal je misschien wel een recycle bedrijf gemakkelijker kunnen overtuigen dat ze 

ook iets moeten gaan doen. We kunnen dan zeggen wij hebben zoveel duizenden kilo’s van dit materiaal 

ingezameld en dan wordt het een interessant verhaal voor. Maar als we dit gaan invoeren nu hebben we gaan 

verwerker ervoor. Dus het gaat uiteindelijk gewoon in de verbrandingsoven. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de vraag was in de Commissie heeft u, u zegt wat mij betreft zonder betaling 

is niet verstandig. Ik denk zei u als wethouder dat we er gewoon voor moeten kiezen dat mensen die er nu al voor 

betalen uiteindelijk als ze het straks op een andere manier aanbieden ook nog steeds daarvoor moeten betalen. 

Dus ik constateer hier nog steeds dat u daar in het midden laat wat u daarvan vindt.  

Mevrouw KOENRAAD: Nou, voorzitter, het moet hoe dan ook betaald worden. Of u betaalt het in het variabel 

tarief en dan betalen de mensen die die materialen gebruiken. Of je betaalt een vast tarief en dan betalen alle 

inwoners als een soort solidariteit en inderdaad er zal een middengroep zijn die geen luiers nodig heeft en geen 

incontinentiemateriaal, ja en dat is een solidariteitsverhaal. Maar goed daar gaat de raad uiteindelijk over wat u 

daarover beslist. Het kan in ieder geval wel. 

De VOORZITTER: De heer Yap heeft ook een vraag. 

De heer YAP: Voorzitter, op dat punt zegt die motie niets, op die laatste opmerking. Maar voor de PvdA nog een 

praktisch punt hoe gaat u deze motie eventueel uitvoeren. Moet ik dan met m’n dochter langskomen ja deze is 

nog niet zindelijk krijgen wij een pasje. Ik ben er gewoon benieuwd naar hoe u dat voor ogen heeft hoe dat u deze 

motie gaat uitvoeren? Want als ik, ik zou als iemand zonder luiers wellicht ook zo’n pasje willen, want dan kan ik 

gratis m’n restafval kwijt.  

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, we gaan er natuurlijk wel voorkomen dat mensen een pasje krijgen die geen 

incontinentiemateriaal en luiers meer heeft. 

De heer YAP: Maar even voor ons beeld. Ja het wordt nu misschien een beetje plat nu de discussie. Maar hoe 

dan? 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, daar hebben we nog niet over nagedacht. 

De heer YAP:  Moeten we het pasje inleveren als mijn jongste dochter zindelijk is? 

De VOORZITTER: Ja, maar laat nu de uitvoering aan het college. Ja. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, ik denk het wel. Hetzelfde geldt voor deze motie als de motie wordt aangenomen. Het 

is te organiseren, het gebeurt in andere gemeenten ook, dus dan gaan wij kijken hoe zij dat daar doen. 
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De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Dank u wel, wethouder voor uw antwoord. En ik ben ook blij dat er eigenlijk dat u zegt ja 

de keuze is aan u raad of je als fractie eigenlijk zegt wij staan voor dat collectieve bedrag of dat je zegt ik wil het 

variabel houden. En dat is aan ieder om die keuze te maken, dat heb ik zojuist ook verteld. U zei wel dat er op dit 

moment zeg maar die luiers verbrand worden en dat heeft natuurlijk een kostenplaatje tot gevolg en daar is 

waarschijnlijk dan die 3 euro uiteindelijk ook met aanleggen van die hele structuur een gevolg van. Nu sprak ik ten 

tijde van de themabijeenkomst naderhand nog even zeg maar met de ambtenaar die hierover gaat en daar zijn op 

dit moment ontwikkelingen over dat er mogelijk verwerking gaat plaatsvinden, dus recycling van de luiers. Denkt 

u dat dat mogelijk nog gevolgen heeft voor de prijs. Gaat dat omlaag? Zou dat omhoog gaan?  

De VOORZITTER: Wethouder. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, als het van een afvalproduct een grondstof kan worden dan gaat het ook iets 

opleveren, maar wat precies is natuurlijk nog niet te voorspellen, maar het zal zeker dan niet duurder gaan 

worden. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Ja, u bent er. Ja. Oké dat was van de zijde van het college de eerste termijn. Ik kijk even naar u 

raad, raadsleden die in eerste termijn niet het woord hebben gevoerd maar dat nu wel zouden willen. Ik… De 

heer Yap wil schorsen? 

De heer YAP: Ja, voorzitter, een korte schorsing alstublieft. 

De VOORZITTER: Ja, dat is goed. En dan inventariseer ik wel even die de tweede termijn wil doen. Dat doe ik ook 

nog wel in die vijf minuten. Ja, we schorsen en we komen om voor 22.25 uur weer terug. En even kijken mevrouw 

Suijkerbuijk tweede termijn, de heer Van Gestel… 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 

De VOORZITTER: Dames en heren, de 5 minuten zijn voorbij. De schorsing is opgeheven en wij hervatten de 

raadsvergadering. En voordat wij doorgaan met de tweede termijn… Voordat wij doorgaan met de tweede 

termijn vraag ik even aan de heer Yap wat de schorsing heeft opgeleverd in termen van intrekken van dingen of 

samenvoegen, want dat is handig voor de tweede termijn. Dus niet om dat inhoudelijk te becommentariëren 

maar even van is het speelveld wat anders. 

De heer YAP: Nee, voorzitter. Het speelveld is een meerderheid voor… Nee, grapje, nog niet. 

De VOORZITTER: Het is pas 22.30 uur hoor dus. 
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De heer YAP: Nee, voorzitter, beslispunt 3 of toevoegen van beslispunt 3 in ons amendement dat schrappen wij 

gelet op de bewoordingen van het college.  

De VOORZITTER: Wacht even. Dat is amendement nummer 2?  

De heer YAP: Nee, amendement nummer 1. 

De VOORZITTER: Nee, amendement nummer 1 dat bestaat niet.  

De heer YAP: Amendement nummer 2 denk ik dan.  

De VOORZITTER: Ja, uw amendement. 

De heer YAP: Ja, PvdA-amendement Beter afval scheiden.  

De VOORZITTER: Ja. En wat gaat u dan schrappen? 

De heer YAP: De tekst een nieuw beslispunt 3  toe te voegen dat puntje 3 gaat eraf. 

De VOORZITTER: Dat wordt in zijn geheel geschrapt. Oké, dus ja u voegt dus niets toe. Ik bedoel in het 

amendement. Ja, het is niet flauw bedoeld, maar het is gewoon een droge constatering. Oké, nou anderen nog 

iets te melden voor de tweede termijn wat handig is om even te weten. Dus dan is de gewijzigde amendement 

nummer 2, met het schappen van beslispunt 3 dat maakt nu onderdeel uit van de beraadslaging. Niemand anders 

tijdens de schorsing wat verzonnen? Oké nou, dan nou is dat in ieder geval dat. Dan had ik een voorzichtige 

anders dan de eerste termijn sprekers nog net kunnen opvangen dat de tweede termijn wordt gewenst door 

mevrouw Suijkerbuijk, mevrouw Maas, de heer Emmen. Maar wie ben ik eventueel nog vergeten, omdat u zich 

met de schorsing u weghaastte. Nee, dat is dan toch allemaal waar zo. En dan kom ik daarna terug bij de sprekers 

in eerste termijn. Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Net zoals alle andere fracties wil de ChristenUnie graag gaan naar een optimale 

afvalinzameling in Roosendaal, voor Roosendaal. Dat het proces tijd nodig heeft dat begrijpen wij maar in dit 

proces is het belangrijk de moeilijkheden en de ontwikkelingen in de gaten te blijven houden. Ja, de inwoners 

moeten beter afval leren scheiden, maar laten we realistisch zijn en niet vergeten dat er heel veel inwoners zijn 

die eigenlijk helaas niet met dit onderwerp bezig zijn, maar andere problemen aan hun hoofd hebben. Als 

inderdaad uit de stemming straks blijkt dat er maar een keer per vier weken afval wordt opgehaald, dan kan dat 

voor deze groep een lastige bedoening worden omdat ze ook nog eens te maken gaan krijgen met heel veel 

restafval in hun leven. En vanuit de zorg, Wegwijs, het voorliggend veld moeten signalen hierover doorgespeeld 

kunnen worden naar de juisten mensen, zodat voor deze groep maatwerk geboden kan worden. En wij willen de 

wethouder vragen ook dit mee te nemen in het komend proces. Geen motie of amendement hierover maar een 

vriendelijk verzoek aan de wethouder en misschien dat ze daar in haar tweede termijn hierop even kan reageren. 

Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk. Ik ga naar mevrouw Maas van de SP.  

Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter. De SP vindt dat voor er een werkelijk oplossing voor het medische afval, 

incontinentiemateriaal en luiers is en niet alleen een toezegging van de wethouder dat het opgelost wordt, de 

ophaalmomenten niet verplicht teruggeschroefd kunnen worden. Mensen moeten de mogelijkheid blijven 

houden om iedere 14 dagen het restafval aan te bieden. We steunen dan ook het amendement van de PvdA, 

zoals het CDA in de motie aangeeft om luiers en incontinentiemateriaal ergens aan te kunnen bieden, gaat wat de 

SP betreft de oplossing niet geheel bieden. Het wegbrengen van de luiers is niet het probleem hierin, echter wel 

het incontinentiemateriaal of medisch afval. Dit gaat voor de SP te ver. Mensen kunnen dit vaak zelf niet 

wegbrengen vanwege leeftijd of aandoening. En willen dit door schaamte ook niet door familie weg laten 

brengen. Zorg voor beter, het kennisplein voor verpleegkundigen, bezorging, zorg thuis in eerste lijn geeft aan dat 

incontinentie psychosociale problemen kan veroorzaken. Men wil hier niet over praten of men trekt zich terug en 

vermijdt sociale contacten. En dan gaat de gemeente juist vragen om het weg te laten brengen en daar hebben 

mensen dan heel veel moeite mee. Er zal dus eerst een oplossing geboden moeten worden voordat je het 

aanbieden van restafval kunt terugschroeven naar een keer per vier weken. Daarnaast hebben we als SP ook nog 

een vraag waar medisch afval zoals bijvoorbeeld redonpotten, katheterzakken en stomazakjes in moeten als het 

restafval droog moet zijn, dat is gewoon een praktische vraag. De motie over de bakjes van de gft steunen we als 

SP nu er voorgesteld wordt tegen kostprijs het aanrechtbakje te verstrekken. De motie heroverweging bij 

problemen afvalinzamelingen, steunt de SP niet. Deze is wat ons betreft niet concreet genoeg. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Maas. Ik ga naar de heer Emmen van de fractie van D66. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. De fractie van D66 Roosendaal is volledig overtuigd van het belang van 

beter afval scheiden, niet alleen voor het milieu dat ons zeker aan het hart gaat. Ook vanwege de oplopende 

kosten voor onze inwoners als we niet tot actie overgaan. Zoals meer fracties in deze raad heeft D66 Roosendaal 

lang na moeten denken over de haalbaarheid en de noodzaak van het slechts een keer per vier weken ophalen 

van restafval. Iedereen kan begrijpen dat dit door veel van onze inwoners als onpraktisch of onprettig wordt 

ervaren. Echter, voorzitter, dit ongemak is van tijdelijke aard. Over niet al te lange tijd 2022, zullen we als het 

goed is overgaan op een geheel nieuw systeem. Mogelijkerwijs een systeem van bron- en nascheiding zonder 

diftar en zonder gedoe. Een systeem wat alles juist veel gemakkelijker maakt voor onze inwoners. Een systeem 

waar D66 Roosendaal in gelooft en op hoopt. Willen we dit halen dan zullen we nu echt werk moeten maken van 

de reductie van nat gft-afval in het restafval. En om dit te bereiken is het minder vaak ophalen van restafval 

helaas een noodzakelijke stok achter de deur. Want als de doelstellingen niet bereikt worden zitten we straks 

mogelijkerwijs opgescheept met een systeem waar niemand vrolijk van wordt. Daarom zal D66 Roosendaal 

instemmen met het voorliggend voorstel. Daarnaast zal D66 Roosendaal instemmen met de motie duurzaam 

feestvieren van GroenLinks. Misschien niet direct gelinkt aan het moedervoorstel, maar het is wel een goed idee. 

Ook zal D66 instemmen met het amendement van VLP om afvaldump tegen te gaan. D66 Roosendaal is van 

mening dat de wijze waarop afval in huis verzameld wordt de eigen verantwoordelijkheid is van onze inwoners. 

Hoewel wij zeker het nut inzien van communiceren over verschillende mogelijkheden om gft beter te scheiden 

zijn wij van mening dat het niet in het belang van onze inwoners is om vanuit de gemeente extra afvalbakjes te 

verstrekken. Hoewel het een aanzienlijke verbetering is dat ze niet langer pseudo gratis aangeboden worden is de 

gemeente nog altijd geen winkel in huishoudartikelen. Onze inwoners zijn uitstekend zelf in staat een gft-bakje 

aan te schaffen dat past bij hun huis, budget en behoefte. We zullen de motie van de Roosendaalse Lijst dan ook 

niet steunen. De motie van de VVD, is wat ons betreft als snel mosterd na de maaltijd. Tegen de tijd dat het beleid 

geëvalueerd is en eventuele bijsturing plaats kan vinden zijn we alweer toe aan het nieuwe definitieve systeem. 

Tot slot wat betreft de motie van het CDA hebben we begrip voor de intentie, maar twijfels over de 

uitvoerbaarheid. Wanneer dit materiaal gedeponeerd mag worden in de ondergrondse containers kan niemand 
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controleren of het daadwerkelijk om luiers en incontinentiemateriaal gaat. En krijgen deze gezinnen dan een 

speciale Saver luierpas om de container te openen. De toezegging van de heer Van Nassau om de invulling van 

het inzamelpunt bij het college te laten geeft wat meer ruimte, maar voor D66 is het pas haalbaar om luiers en 

incontinentiemateriaal kosteloos en separaat in te zamelen op vast plekken zodra recycling van dit materiaal echt 

mogelijk is. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Emmen. Voordat ik naar de eerste termijnsprekers ga niemand over het 

hoofd gezien die alsnog tweede termijn wil benutten. Dat is niet het geval. Dan ga ik de volgorde af van de eerste 

termijn. De heer Yap, Partij van de Arbeid behoefte aan een tweede termijn? Ja.  

De heer YAP: Ja, voorzitter, lastig natuurlijk gelet op het standpunt van de meerderheid hier in deze 

gemeenteraad om u nog te overtuigen van het amendement Beter afval scheiden. Ja ik denk als we de woorden 

van de wethouder horen die gaf aan statement te maken als het gaat om dit raadsvoorstel en dat het 

raadsvoorstel uit het idee is voortgekomen om vooral duidelijk te maken dat we omgekeerd inzamelen niet gaan 

doen. Dat verbaast onze fractie nog wel een beetje, omdat de proef omgekeerd inzamelen een succes was en dit 

ook in veel gemeentes kan. En wij willen in die zin nog steeds die optie openhouden gericht op dat 

haalbaarheidsonderzoek wat men voor een goed systeem in de toekomst gaat doen. Wellicht komt dat systeem 

toch nog als beste uit de bus. Maar vervolgens gaf de wethouder ook een aantal punten aan die beïnvloedbaar 

zijn bijvoorbeeld goede facilitering van de inwoners gaf ze aan communicatie, gedrag, bewustwording en bovenal 

gaf ze ook aan dat dit raadsvoorstel als antwoord richting de VLP ook nadelig is voor die nu het al goed doen. Dus 

ja voorzitter, voor ons te weinig argumenten voor om in te stemmen met dit raadsvoorstel. En juist ook om met  

afval communicatiegedrag volgens mij niet te veel moeten veranderen om die duidelijkheid te houden kunnen we 

beter zeggen we handhaven nu de huidige manier van inzamelen restafval en komen wanneer het zover is met 

het nieuwe beleid, zodat je dat in een keer goed kan uitleggen en communiceren dus naar onze inwoners toe. 

Voorzitter, als we het amendement zien van de VLP ja onze naam staat eronder daarom hebben we ook ons 

puntje 3 geschrapt, afvaldump komt daarin voor en communicatie en voorlichting is ook door de wethouder 

toegezegd als het gaat om het overstijgende aspect van het afvalbeleid. Ja en in het amendement van de VLP 

waarin die kwartaalvoortgang zit, zit volgens mij ook ingesloten het uitgangspunt van de VVD die wil de vinger 

aan de pols houden. Volgens mij doen we dat met dat amendement waarin we ook gewoon op de hoogte worden 

gehouden hoe dat loopt. Dus wat dat betreft denk ik dat die motie van de VVD overbodig is. Ja, nog in het oog  

springend was de motie duurzaam feestvieren, het heeft eigenlijk niets met dit raadsvoorstel te maken, maar we 

steunen hem wel. Want de uitgangspunten zijn prima. En de CDA-motie inzameling luiers en incontinentie- 

materiaal ja de praktische bezwaren zijn er omdat we niet goed weten wat ze nou precies willen en hoe ze het 

willen. Gratis hoeft voor ons wat dat betreft niet, solidariteit en naastenliefde zit volgens mij al in het 

heffingensysteem ingesloten, waarbij we bijvoorbeeld ook kwijtschelding hebben voor bepaalde groepen die 

overigens niet per se onder deze motie vallen. En daarnaast is het een volgens mij nog steeds een keuze om 

kinderen te nemen en te krijgen. Laat iedereen daar gelukkig ook in zijn en we hebben vanavond al wat 

persoonlijke verhalen gehoord van hoe het thuis aan toegaat. Nou, voorzitter, met mij twee dochters lukt het 

prima om een keer in de vier weken of een keer in de zes weken aan te bieden en daarvoor hebben wij niet een 

apart inzamelpunt nodig wat meer kosten met zich meebrengt voor alle inwoners in Roosendaal en dat lijkt me 

dan ook niet echt solidair. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Nou en dat weten we dan ook weer. Ik wist niet wat u allemaal toch meemaakt privé zeg, 

tsjonge. Nou, we gaan naar de heer Van Gestel met zijn ontboezemingen in tweede termijn. Nee? We willen best 

wel wat horen hoor. 
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De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, nog niets in aantocht. Voorzitter, dan beginnen we ook maar gelijk met de 

motie inzameling luiers. Wat ons betreft, voorzitter, is het wel klip en klaar. Het voorstel wat hier ligt en dat is de 

motie en de tekst van de motie en de intentie is allemaal leuk en aardig. De tekst van de motie daar draait het om 

en die is niet anders uitlegbaar dan dat het CDA vraagt en zegt aan de gemeenteraad geeft u alstublieft een 

akkoord om mensen die kinderen hebben die in de luiers zitten gratis restafval te laten afleveren en de rest van 

Roosendaal mag daarvoor betalen. Kijk dat voorzitter kan natuurlijk niet op onze steun rekenen. De mensen om 

wie het gaat die in de luiers zitten krijgen op het moment dat ze die ondergrondse container kunnen bedienen, 

krijgen ze al een korting per aanlevering, ze krijgen al een mindere rekening. En u doet de rekening wegpoetsen. 

Maar in feite doet u de rekening herverdelen en daarmee maakt u gewoon de belasting voor de Roosendaler 

duurder. Anders kunnen we het niet stellen, voorzitter. Dan de motie heroverweging probleem inzameling van de 

VVD. Ja, we zijn nog niet begonnen of er zijn alweer bezwaren. We hebben dan een advies aan de VVD u kunt ook 

gewoon tegen het raadsvoorstel stemmen. Dan de motie duurzaam feestvieren, ja voorzitter, van GroenLinks. De 

motie duurzaam feestvieren ja ik vind het eigenlijk een aantal opmerkingen in de motie vind ik niet juist en 

onrecht doen aan de intenties van heel veel organisaties in Roosendaal. Te meer omdat bijvoorbeeld en u haalt 

die Stichtingen ook aan, Stichting Carnaval Roosendaal heeft eind 2017 een beslissing genomen in alle wijsheid 

om het oplaten van ballonnen niet meer toe te passen. Overigens hebben we gewoon gevraagd bij het 

evenementenloket in Roosendaal wanneer de laatste keer was dat er melding is gemaakt, dat is een 

meldingsplicht voor het oplaten van ballonnen en dat was in 2017 één evenement. Nou, voorzitter, hoera voor 

deze motie. Ik weet niet, werkelijk waar niet wat deze dus toevoegt aan waar Roosendaal zich al mee bezighoudt. 

En daarbij, voorzitter, wil ik twee aanmerkingen maken, als de heer Villeé mij toestaat maak ik die aanmerkingen.  

De VOORZITTER: Ja, dat staat de voorzitter ook toe. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De eerste aanmerking is dat u ook zegt dat gaat om organisch 

afbreekbare versieringen en u draagt dan ook op om dat door de gemeente te laten etaleren, uitdragen. Ja, 

duurzaamheid is niet altijd brandveilig, maar brandveilig is wel altijd duurzaam. En dat uitgangspunt zeker niet 

van belang voor carnavalswagens, maar ook voor feestversiering geldt gewoon ook in de gemeente Roosendaal. 

U gaat hiermee eigenlijk een motie indienen en naar ons aanzichts gewoon aan de bühne want er zijn al transities 

in werking gesteld. Ik denk dat wethouder Koenraad u zometeen gaat overtuigen dat zij het ontmoedigingsbeleid 

uitvoert. En u zou beter en dat zal onze fractie heeft dat zelf geopperd afgelopen maandag in beraad. U zou beter 

een verbod hebben op reclamevliegtuigjes, want volgens mij is die milieubelasting vele malen hoger dan dat u 

vraagt dat carnavalswagens duurzaam gebouwd moeten worden. 

De VOORZITTER: En nu stelt de heer Villeé zijn vraag. 

De heer VAN GESTEL: Nu stelt de heer Villeé zijn vraag, goed. 

De VOORZITTER: En dat en uw antwoord kort en bondig. 

De heer VILLEÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Het klopt 2017 de laatste aanvraag geweest ik heb het ook uitgezocht 

en dat is heel mooi dat de carnavalsvereniging of de stichting dat besluit heeft genomen om daarmee te stoppen, 

dat is ook fantastisch. Maar er zijn heel veel feesten en partijen en bruiloften en ik heb het ook nagevraagd bij de 

gemeente die niet geregistreerd worden en die evenementen gebeuren zomaar, ballonnen gaan gewoon de lucht 

in. En waarom moeten die ballon oplatingen geregistreerd worden omdat we hier ook gewoon met vliegtuigen 

zitten en daar moet van te voren gemeld worden, dus het klopt. Maar het gaat mij om al die andere feesten en 
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partijen en zomaar ballon oplatingen bij families thuis die ook gewoon gebeuren. En daar moeten we gewoon 

regels aan stellen en grenzen aan stellen en daar gaat het om. Uw punt van carnavalsverenigingen, er wordt nog 

bij carnavalsverenigingen en zeker bij het bouwen van wagens heel veel materialen worden gebruikt die 

milieutechnisch niet afbreekbaar zijn onder andere lijm. Het fantastisch als je met papier maché werkt of in ieder 

geval maakt… 

De VOORZITTER: En uw vraag is, want ik het kwijt hoor. 

De heer VILLEÉ: Ja, dat klopt. Ik begrijp het wat u van mij vraagt. Lijm etcetera, papier etcetera, er zijn namelijk 

veel bewijzen ook bij carnavalsverenigingen dat er veel meer biobased materialen gebruikt kunnen worden. Lijm 

is ook gewoon organisch te maken en ik wil graag dat met deze motie ondersteunen dat dat soort materialen ook 

gebruikt kunnen worden. Bent u dan niet van mening met GroenLinks dat we gewoon alles in het werk moeten 

stellen zodat wij een duurzame wereld kunnen creëren en die bewustzijn kunnen creëren ook bij alle andere 

verenigingen die met allerlei andere materialen werken. 

De VOORZITTER: Punt, zo dat is duurzaam hoor. De heer Van Gestel.  

De heer VAN GESTEL: Ja, ja. Om op de tweede vraag te beginnen. Polyester taboe voor carnavalswagens dat is de 

kranten artikel kop van BN DeStem uw favoriete ochtendblad in ieder wel die van mij, met Martijn Schraven als 

journalist leest u het artikel vooral door dan ziet u zelfs dat de Bergse vastenavend optocht, nou dat ik het 

uitspreek voorzitter, op  dit jaar voor het eerst gestreden heeft voor de BioBest Trofee voor de wagen die het 

meest biologisch en duurzaamst is ontwikkeld en gebouwd. Voorzitter, die transities die dingen zijn al bezig. U 

vraagt om een uiteindelijk dus om een verbod op het oplaten van ballonnen dan kom ik op uw eerste vraag, dan 

kan ik kort zijn voorzitter. Ja, ik geef het te doen aan handhaving en toezicht dat ze bij elk achtertuintje staan de 

wachten tot iemand een ballonnetje oplaat, volgens mij voorzitter schiet dat z’n doel voorbij. U eerste bullet punt 

het uitdragen dat we dan niet wensen als gemeente is perfect, uw tweede punt ja sorry voorzitter, dat verbod in 

de APV zien wij gewoon niet zitten. 

De VOORZITTER: Oké. De heer Van den Beemt nog een vraag aan de heer Van Gestel? 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Van Gestel weet blijkbaar van de biobased prijs in 

Bergen op Zoom die gemeente net iets ten westen van ons. Stel dat de VVD een motie gaat indienen ergens 

komend halfjaar om dat systeem te bekijken en dat over te nemen, want daar is de gemeente een rol in bij die 

biobased prijs. Bent u dan bereid om dat te steunen. 

De heer VAN GESTEL: Zoals ik zojuist zei als de gemeente het op zich neemt om uit te dragen dat we dat niet 

willen met die ballonnen oplaten dat we proberen mee te denken hoe we die carnavals intocht duurzaam kunnen 

krijgen dan denk ik dat iedereen daar gewoon voor is ook de VLP, maar om dat af te dwingen zoals de heer Villeé 

nu voorstelt in de APV over die ballonnen dat zien wij niet zitten. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Nee, daar zitten we volgens mij precies hetzelfde in onmogelijk 

dingen op een onmogelijke manier afdwingen daar zijn we allebei geen voorstander voor, maar iets promoten dat 

is een heel andere kwestie.  
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De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ik wilde tot een afronding toekomen heel snel als u het mij toestaat. Dan rest 

ons nog twee zaken, de motie van de Roosendaalse Lijst en het raadsvoorstel semi amendement van de Partij van 

de Arbeid. Laten wij zeggen dat wij de rekening van de burger is niet ons uitgangspunt maar is wel een motivatie. 

En waarom? Wij denken wel dat je beter naar dat ene ideale systeem toekan in 2022 niet de Roosendaler nu 

containers laten wisselen in 2022 weer een omwisseling laten plaatsvinden. Laten we samen gaan naar die 

doelstelling daar vindt u ons aan uw zijde. Maar om die tussenstap te maken als daar geen financieel argument 

voor te vinden in dan drogen bij ons de argumenten op, voorzitter. Dat is zonde overigens nog een goed nieuws 

als de toegift zo meteen daarop, het verstrekken gft-aanrechtbakjes de motie van de Roosendaalse Lijst. Ja, 

voorzitter, ik hoop dat de heer Hoendervangers hem bij heeft, want hij heeft in de Commissie beloofd dat ik hem 

vanavond mee mocht nemen. Ik lees in zijn motie dat we ervoor moeten betalen, voorzitter. Ik heb hier 5 euro 

dus ja wat mij betreft tikken we hem gelijk af. U mag het wisselgeld houden dat is geen probleem. Wij zien graag, 

mijn vriendin en ik zien graag die afvalemmer tegemoet vanavond, voorzitter. En dan nog een laatste noot naar 

de wethouder, in  het overzicht van de Programmabegroting 2019 staat, ja staat u me vrij om te zeggen pagina 

90, staat dat huishoudelijk restafval per kilogram per inwoner 2016 138 kilogram is. En ik hoor u net zeggen 165 

kilogram. Ja  ik wil het maar even goed vastleggen, volgens is Roosendaal al iets beter bezig volgens de 

Programmabegroting kerncijfers dan dat u zojuist zei over wat we geresulteerd hebben of vorig jaar heeft in 

Roosendaal ineens massaal veel meer weggegooid in de restcontainer, maar dat lijkt me onzinnig, voorzitter.  

De VOORZITTER: Oké, dank u wel, meneer Van Gestel. Ik ga naar mevrouw Eijck van de fractie van de… Geen 

behoefte aan een tweede termijn. Dan kijk ik naar de heer Villeé. Wilt u nog een tweede termijn? Nee. Meneer 

Hoendervangers? Ook niet? De heer Van Nassau, tweede termijn? Ja, ga uw gang. 

De heer VAN NASSAU: Zo, dank u wel, voorzitter. In eerste termijn heb ik natuurlijk al aangegeven dat ik eigenlijk 

nog wilde reageren eigenlijk wat uitgebreider op de ingediende moties en amendementen, dat lijkt me wel zo 

respectvol in plaats van alleen een nee of een ja als antwoord te geven. Totdat ik net wat opmerkingen heb 

gehoord ook over de ingediende motie en daar wil ik ook wel wat verduidelijking over geven. En wie weet kan ik 

daar een aantal mensen mee over de streep trekken, althans dat hoop ik wel. Vooropstellend als CDA staan we 

natuurlijk ook gewoon voor die jonge gezinnen en die jonge gezinnen die uiteindelijk dat afval hebben die 

mogelijk een probleem krijgen als je na een keer per vier weken gaat. Het is inderdaad de keuze om dat collectief 

te doen ja of de nee. Laten we wel vooropstellen dat iedere euro belastinggeld uiteindelijk verdeeld wordt 

volgens een bepaald principe en politieke partijen en dat dat dus altijd eigenlijk ten grondslag ligt aan iedere 

keuze, dus dit is een keuze van ons dat wij staan voor die gezinnen en dat wij daar uiteindelijk wat voor willen 

betekenen. Dan over het praktische idee dat ligt natuurlijk bij het college en uiteindelijk degenen die de 

uitwerking verzorgen vanuit andere gemeentes zijn er bijvoorbeeld verzamelplekken bij scholen, 

kinderdagverblijven, zorgcentra, de gebouwen van de thuiszorg, ouderenzorg waar je de zakken eigenlijk op moet 

halen zodat degenen die die zakken gebruiken ook daadwerkelijk onderdeel zijn van de mensen die die zakken 

nodig hebben en dan zou je die dan ook op die betreffende locaties in moeten kunnen leveren en dan teckel je al 

een deel van het te checken probleem zeg maar van wie biedt dat aan, kan dat iedereen, heb ik een pasje nodig? 

Nee want jij krijgt die zak, jij krijgt die mogelijkheid op het moment dat jij daar bent waar die problemen ook 

meestal aanwezig zijn. Dus dat is een optie. Ik zeg niet dat dat de enige is, maar wie weet trekt u dat een beetje 

over de streep. Voor D66 hoop ik u toch te kunnen overtuigen u wilt wel naar een keer per vier weken, de motie 

niet terwijl dit wel per direct een probleem kan geven als je naar een keer per vier weken gaat. Het gaat ons niet 

per definitie om die ondergrondse containers. Dus als daar het probleem zit dan zou ik dat ook uit de motie 

kunnen halen en die aanvulling compleet bij het college te laten leggen. Ik heb een interruptie. 

De VOORZITTER: Een interruptie van de heer Van Gestel. 
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De heer VAN GESTEL: Ja, sorry voorzitter maar het beeld dat het CDA schept dat mensen acuut in een probleem 

komen, ze kunnen gewoon naar die ondergrondse container. Ik vind het echt suggestieve beeldvorming, 

voorzitter.  

De VOORZITTER: De heer Van Nassau, gaat u verder. 

De heer VAN NASSAU: Ja, dan denk ik dat u dit heel herkenbaar vindt. Kijk het is wat ik zeg een keuze. Ik hoor de 

hele tijd een kostenplaatje en dat soort zaken. Wij doen het uit naastenliefde, dus wij maken die keuze. Dat u die 

keuze niet wilt maken dat vind ik uw goed recht dat u wilt dan dus zeggen dat ik de hele gemeente op kosten ga 

jagen terwijl het gaat om 3 euro dat mag u ook nog doen. Maar als ik dat ene biertje per jaar, ik drink trouwens 

geen alcohol, maar een cola per jaar kan missen dat heb ik voor die mensen over. Dat u dat niet wilt doen is aan 

u, uw goed recht. Wat wij willen aanraden als laatste puntje is uiteindelijk ook dat wij weten dat er een bouw 

bezig is van die verwerking van die luiers. En we horen net van de wethouder dat het dan als grondstof gezien zou 

kunnen worden of in ieder geval we weten ook niet hoe snel die ontwikkeling gaat en dan zou je in de loop der 

tijd mogelijk al wat meer euro’s terughalen dan dat het kost en dit is wel een suggestie, dus dat wil ik aanraden. 

Wat betreft de rest. Amendement raadsvoorstel beter afval scheiden vanaf de VLP… 

De VOORZITTER: Rondt u af uw spreektijd is echt voorbij. 

De heer VAN NASSAU: Excuus. Integrale aanpak wil iedereen, dus ook wij. Gft-aanrechtbakjes wij denken dat het 

een aanvulling is bij het scheiden wat echt noodzakelijk is dus daarom steunen wij het. Duurzaam feestvieren, de 

duurzaamheid dat steunen wij, dat hebben wij ook als CDA al eerder laten zien, dus vandaar dat wij het mede-

indienen. Motie heroverweging van de VVD, ja wij vinden die controle belangrijk. Dus als je ziet dat het misgaat 

dat je dan toch nog in kan grijpen of juist doelstellingen geeft om uiteindelijk daaraan te toetsen, dus helemaal 

eens. En amendement beter afval scheiden van de heer Yap, ja wij wilden, wij hebben eigenlijk gepleit voor een 

keer per vier weken om dat restafval te verminderen, er staat een keer per twee weken dus dan gaat het 

automatisch niet door. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, dan van de zijde van de raad hebben we de twee termijnen achter de rug. Dan kijk ik 

nog even naar de wethouder. Uw tweede termijn hier en daar nog een vraagje wellicht. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, de ChristenUnie die vraagt of er ook inspanningen kunnen komen voor mensen 

die zeg maar in een kwetsbare positie komen en dan problemen krijgen met hun afvalinzameling. Ik denk dat dat 

een goed idee is om dat in de gaten te houden en dat kunnen we ook regelen ook met onze 

samenwerkingspartners bijvoorbeeld WijZijn zou daar ook een rol in kunnen hebben, dus die suggestie wil ik 

zeker meenemen. En ik denk dat we dat ook zo moeten gaan doen. We kunnen ook straks op postcodeniveau met 

letter gaan kijken hoe het inzamelgedrag is. Dus dan kun je ook een beetje kijken van wat gebeurt er in die straat. 

En als daar een samengaan is van dezelfde problemen dan zou je daar ook extra op in kunnen zetten. Even kijken 

de SP ja ook nu al zijn er uitzonderingen op het medisch materiaal, we hebben de invoering gesteld op vierde 

kwartaal 2019, dus we hebben nog wel even de tijd om daarnaar te kijken. Dus wat u zegt van we willen het pas 

als het allemaal geregeld is, ik denk dat dat niet nodig is want volgens mij kan het goed samen oplopen. Want ik 

denk dat we er dan ook uit zijn hoe we dat willen gaan doen. En dan de PvdA, nee het is niet nadelig voor wie nu 

al scheidt, het is niet zo dat je meer gaat betalen als je heel goed scheidt. Het is alleen de winst is wel het grootste 

als je van heel ver komt, dat probeerde ik te zeggen in eerste termijn. Dan de VLP de vraag over die 165 en 135. 
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Het een het grootste is inclusief de milieustraat, het restafval wat op de milieustraat wordt ingeleverd. En dat was 

het.  

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan kunnen we de beraadslaging sluiten. Want dan zijn we nu toe aan 

het stemmen over de stukken die voorliggen, dus nog eventjes dan zijn we er zo doorheen. We beginnen 

natuurlijk met de ingediende amendementen. Ik begin met het gewijzigde amendement nummer 2 “Beter afval 

scheiden” van de als eerste indiener fractie PvdA. Wil een uwer over dit stuk een stemverklaring afleggen? Dat is 

niet het geval. Wie is voor het gewijzigde amendement nummer 2? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de 

Partij van de Arbeid, de VLP, SP, mevrouw Bozkurt Burger Belangen Roosendaal, Wezenbeek en de SP en de 

ChristenUnie. Wij gaan even tellen. Met 14 stemmen voor en 20 tegen is het amendement verworpen. 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar amendement nummer 3 ook “Beter afval scheiden” maar dan als ingediend 

als eerste indiener door de fractie van de VLP. Hiervoor geldt een uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? 

Niemand? Dan wie is voor amendement nummer 3? Daarvoor hebben gestemd alle fracties, ja. Ja, bij unanimiteit 

aanvaard, dat is ook wel eens aardig.  

De VOORZITTER: Dan gaan we naar het moedervoorstel… Wat is er? De wethouder probeert mij te destabiliseren. 

Hij zegt nog ja ook. Amendement 3 is toch aangenomen?  

Mevrouw VAN STRAATEN: Ja. 

De VOORZITTER: Ja. Nee wij gaan gewoon naar het… Ja. Nou, wat is er nou? We zijn aan het stemmen. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ik zou willen vragen om op het moedervoorstel drie beslispunten apart in 

stemming te brengen.  

De VOORZITTER: Ja en wat brengt u dat verder? 

De heer VAN GESTEL: Omdat wij voor beslispunt 2 en 3 zijn maar tegen beslispunt 1.  

De VOORZITTER: Maar dat had u ook in een stemverklaring, dat u geacht wordt niet te hebben ingestemd met, 

dat kan. Dus nu gaan wij naar het geamendeerde moedervoorstel, want amendement 3 is aangenomen. Dan wie 

wil er een stemverklaring afleggen. Dat zal de heer Van Gestel zijn, anderen ook maar ik begin met de heer Van 

Gestel. En dan gaan we het goed opschrijven voor het verslag. Ga uw gang. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De fractie van de VLP wordt geacht voor beslispunt 2 en 3 te hebben 

gestemd en tegen beslispunt 1.  

De VOORZITTER: Kijk zo simpel is het leven. Ik ga naar de heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, de PvdA-fractie is tegen beslispunt 1 en voor beslispunt 2 en 3. 
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De VOORZITTER: Nee, gewoon opschrijven per fractie. Mevrouw Maas u bent er. 

Mevrouw MAAS: Ook de SP is voor 2 en 3 en tegen beslispunt 1.  

De VOORZITTER: Akkoord, anderen nog een stemverklaring? Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ook de ChristenUnie tegen beslispunt 1  en voor beslispunt 2 en 3. Zeg ik het goed? Ja.  

De VOORZITTER: Ja, oké, anderen nog? Nee, dan gaan wij stemmen en dan stemmen we dus wie is voor het 

voorstel en dan met inachtname van en dan kijken we wel of daar meerderheden uitrollen, maar ik denk dat dat 

wel losloopt. Wie is voor het geamendeerde raadsvoorstel met inachtneming van. Nou daarvoor heeft u in ieder 

geval… Ja, dus u bent, iedereen voor en ik weet nu al dat met inachtneming met uw voorbehouden op 1, 2 of 3 

dat dat geen meerderheden zijn. Ja, dat schat, dat weet ik zeker. Dus daarmee is het voorstel aanvaard. Ja, dat is 

fijn. Zo afgehamerd.  

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de moties en die doen wij in volgorde van indienen. Eventjes, we zijn zo klaar. 

Motie nummer 4 “Heroverweging bij problemen afvalinzameling”. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op 

dit stuk? Niemand?  Wie is voor motie 4? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VVD, de Roosendaalse 

Lijst, het CDA, GroenLinks, meneer Wezenbeek, Burger Belangen Roosendaal… Niemand vergeten want het is 

heel slecht te zien vanuit hier. We gaan even kijken. Hoeveel? Met 20 stemmen voor en 14 tegen is de motie 

aanvaard.  

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar motie nummer 5 “Duurzaam feestvieren”. Een uwer behoefte aan een 

stemverklaring op dit stuk? Dat is niet het geval. Wie is voor motie nummer 5? Daarvoor hebben gestemd ik zeg 

het maar even alle fracties met uitzondering van de fractie van de VLP, eventjes nog de lucht in hoor de 

vingertjes, de handjes, de VVD, de heer Wezenbeek. Heb ik het goed gezien zo? Ja. Nou, dan is die motie ja die is 

aanvaard hoor. Ja, even de stemmen… Ja, de motie is in ieder geval aanvaard 23 voor en 11 tegen. 

De VOORZITTER: Nou dan gaan wij naar motie nummer 6, “Het verstrekken van gft-aanrechtbakjes”. Wil een uwer 

daarover een stemverklaring afleggen. Nee niet, geen paars met witte stippen wat goed bij het interieur past. Wie 

is voor motie nummer 6? Voor motie nummer 6 dat zult u allen zijn met uitzondering van de fractie van D66. Ja, 

dan is die motie aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan motie nummer 7 “Inzameling luiers en incontinentiemateriaal”. Ook hiervoor geldt iemand 

een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Wie is voor motie nummer 7? Daarvoor hebben gestemd u 

allemaal met uitzondering van de fractie van de SP, VLP, D66, PvdA. De motie zal aanvaard zijn. Ja, die is 

aanvaard.  

7. C-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Er is niets in de C-categorie.  
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8. Sluiting 

De VOORZITTER: Dan is het even na 23.00 uur dus dat komt mooi uit, want we zouden tot 23.00 uur vergaderen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit ik deze raadsvergadering. 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


