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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 7 NOVEMBER 2019 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 17.00 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

2. Vaststellen Raadsagenda 

3. Voorstel Programmabegroting 2020 

4. Sluiting 

Aanwezig 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden (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), N. El Azzouzi (GroenLinks), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. 

Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-

Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD).  

De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

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

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

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

M.W.C. Verbeek (VLP), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), L.C. Villée (GroenLinks) J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), 

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

Afwezig: dhr. K. Ahlalouch (PvdA), C.F.J. Verstraten (VVD) 
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1. Opening 
De VOORZITTER:  Dames en heren mag ik uw aandacht? Ik open deze vergadering van de gemeenteraad van 

Roosendaal. Een hele goede avond. Vanavond staat de besluitvorming over de Programmabegroting 2020 op de 

agenda en ik heet u hierbij allen van harte welkom. Ook welkom aan degenen die deze vergadering volgen vanaf 

de publieke tribune of via de internetuitzending, de vertegenwoordigers van de media en onze medewerkers 

uiteraard. Ik heb een aantal berichten van verhindering gekregen. Laat ik beginnen met de heer Verstraten van de 

VVD en de heer Ahlalouch van de  Partij van de Arbeid, die zijn afwezig. Dan heb ik verder te horen gekregen dat 

de heer Raggers van de VLP iets later zou komen, zo rond 17.30 uur vanavond 17.45 uur. En de heer De Regt en 

mevrouw Maas zijn ook later vanavond, die zullen na de dinerpauze aanschuiven. Voorts ik heb doorgekregen dat 

mevrouw El Azzouzi van GroenLinks ook iets later zal arriveren. Op uw tafel treft u de set aan met moties en 

amendementen. Dat was het wat betreft de mededelingen vooraf.  

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER:  Dan wil ik overgaan naar de vaststelling van de agenda. Zijn er leden die iets over de agenda 

willen opmerken? Nee? Is niet het geval? Dan is de agenda hierbij vastgesteld. Het is wat onrustig in de zaal, 

misschien goed om even…  

3. Voorstel 62 Programmabegroting 2020 
De VOORZITTER:  Goed, voordat wij overgaan tot de beraadslaging over de Programmabegroting zal ik eerst nog 

even kort met u het verloop van de avond doornemen. Dat is wel zo handig, dan weten we allemaal waar we aan 

toe zijn vanmiddag en vanavond. We vangen zo dadelijk aan met een eerste termijn. In die eerste termijn krijgt 

iedere fractie 5 minuten zoals het hier staat zuivere spreektijd. Waarbij wordt gesproken vanaf het katheder en 

waarbij interrupties zijn toegestaan. In deze termijn kunnen moties en amendementen worden ingediend. Na 

afronding van de eerste termijn zal het college in de gelegenheid worden gesteld om een reactie te geven. Na de 

reactie van het college zal een dinerpauze worden ingelast van ongeveer een uur. Om recht te doen aan de 

maaltijd die in de Gewelvenzaal voor ons allen zal worden klaargezet schors ik de vergadering ongeveer rond 

20.30 uur vanavond. Om uiterlijk, dat is wat laat Elsbeth, het is 18.30 uur denk ik hé.  Ik schors om 19.00 uur en 

we gaan om 20.00 uur heropenen. Dus om uiterlijk 20.00 uur heropen ik de vergadering en krijgt iedere fractie in 

de tweede termijn 3 minuten zuivere spreektijd. In deze termijn geven de fracties aan welke moties en 

amendementen en met welke eventuele aanpassingen in stemming gebracht zullen gaan worden. Indien nodig en 

indien gewenst zullen we voordat we overgaan tot besluitvorming nog een korte schorsing inlassen. Vervolgens 

zal de besluitvorming plaatsvinden, waarbij eerst gestemd zal worden over de amendementen, dan vervolgens 

over het al dan niet geamendeerde voorstel en aansluitend over de moties. Is dit allen helder zoals ik het hier heb 

verwoord. Is het allemaal ook uw beleving van de avond, middag, avond? Ja. Dan stel ik voor dat we nu gaan 

beginnen aan de eerste termijn. En als eerste wil ik het woord geven de heer Raijmaekers van de Roosendaalse 

Lijst, dank u wel.  

De heer RAIJMAEKERS: Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de Commissie van vorige week hebben wij onze 

beschouwing op de Begroting 2020 gegeven. Eén van de speerpunten van ons betoog meer bomen en groen in 

het kader van een duurzaam en aantrekkelijk Roosendaal. In april 2019 jongstleden hadden we hierover vragen 

gesteld gezien ook de landelijke discussie over de aanpak van minder CO2-uitstoot. Zo meteen komen we zoals 

aangekondigd met een amendement waarbij we tevens de combinatie hebben gemaakt met een impuls voor de 

openbare ruimte. Daarnaast vroegen we meer aandacht voor de zonneschijf van vijf uit de beleidsvisie Zonne-

energie, waarbij we naar ons idee met name in zone 1 en 2 beter uit de verf moeten komen. Blijkens navraag bij 

het college wordt een concept-raadsvoorstel RES voor Roosendaal in december aanstaande in de raad besproken. 

Dat is het moment om het debat te voeren en niet nu. We zullen dan inzetten op meer concrete en zichtbare 



3 
 

acties en resultaten zonder daarbij de bestaande beleidsvisie te beïnvloeden. De stijging en de hoogte van de 

afvalstoffen is fors. Samen met de VLP is gezocht naar mogelijkheden om hier wat aan te doen. De VLP zal straks 

voorstellen indienen ook mede namens ons. Dank hiervoor bij de prettige samenwerking aan de heer Brouwers. 

Dan de hoogte van de kwijtscheldingen afval. Bij de Commissievergadering uitten we onze zorg over de hoogte 

ervan. We zijn niet tegen het systeem van doorbelasting, maar wij vragen de armoede-wethouder eens goed na 

te denken hoe deze stijging te stoppen. Wethouder kunt u dit toezeggen? We zijn blij met de toezeggingen van de 

wethouder vanuit de Commissie om wat betreft de verlichting van fietspaden in de openbare ruimte om daarmee 

met een pilot aan de slag te gaan. Hopelijk leidt dit tot positief resultaat, zodat het verder uitgerold kan worden. 

Ook de toezegging van de wethouder Sociale Zaken om met scenario’s te komen om mensen uit de C-categorie te 

activeren doet ons deugd. Dank hiervoor, we zullen het blijven volgen. We kunnen als Roosendaalse Lijst nog niet 

volledig reageren op de moties en amendementen van andere partijen. Dat volgt in onze tweede termijn. We 

hebben al wel kennis genomen van een aantal waarbij de meesten, een aantal interessant zijn. En ook een aantal 

waarbij we op voorhand al hebben ingestemd door onze naam eronder te zetten. Ik ga nu over tot het indienen 

van ons amendement voor structureel meer budget voor openbare ruimte en reiniging, echter niet voordat we 

nogmaals onze ambtenaren en college willen bedanken voor het vele werk wat door deze in deze Begroting is 

gestoken. Dat was het, voorzitter.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Kan ik het amendement nu indienen? 

De VOORZITTER: Ja zeker. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja. Het gaat inderdaad over het amendement Nieuwe aanplant en extra bomen in de 

openbare ruimte. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 7 november 2019 gehoord 

hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 2020. Besluit beslispunt 1 de Programmabegroting 

2020 inclusief Meerjarenraming 2021 tot en met 2023 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen en aan 

te vullen met dien verstande dat uit het begrotingsoverschot 2020 en Meerjarenraming een structureel budget 

van 200.000 euro wordt toegevoegd aan Programma 4 Wonen en Verblijven, beleidsveld openbare ruimte en 

reiniging te behoeve van vervanging van oud en versleten groen voor nieuwe aanplant en ten behoeve van extra 

bomen in de openbare ruimte. En dit amendement is gezamenlijk ingediend met VLP, Partij van de Arbeid, D66, 

VVD en GroenLinks. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Hartelijk dank, meneer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Dit amendement nummer 1 voor de administratie. Ik wil graag het woord geven aan de 

heer Brouwers van de VLP. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de inspanningen die de afgelopen maanden 

gepleegd zijn door de ambtelijke organisatie om weer een mooie goed sluitende Begroting voorgelegd te krijgen. 

Ook dank aan de griffie voor de zeer goede service en ondersteuning de afgelopen weken met onze vragen, 

amendementen en motie. Een structureel sluitende Begroting waarvan wij dan ook aangeven aan de wethouder 

dat we zullen instemmen met de Begroting die voor ons ligt. Vorige week hebben we tijdens de Commissie en 

goed inhoudelijk debat, ons wensenpakket voor de Begroting kenbaar gemaakt waarop we nu zullen inzoomen. 

Allereerst vinden we het van belang dat de geschiedenis van Roosendaal wordt doorgegeven aan de jeugd om het 
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verhaal van Roosendaal en dorpen te actualiseren. Een nieuwe uitgave van de miniboekjesreeks van 

gemeentelijke monumenten uit stad en dorp, kerken en onze oudste evenementen bij bijgewerkte verhalen en 

foto’s is daarbij nodig. Dit zijn de boekjes waar we over praten, die wij ook vinden dat deze digitaal beschikbaar 

komen. De VLP vindt het van belang dat zowel van dorpen als de stad geschiedenis wordt beschreven teneinde 

onze culturele als historische waarde kunnen overdragen aan het publiek en nieuwe generaties. Dan zou ik graag 

het amendement willen indienen. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer BROUWERS: Amendement Actualisatie miniboekjesreeks Geschiedenis van Roosendaal en dorpen aan te 

vullen met dien verstande dat er een bedrag van 25.000 euro dat nu als onvermijdelijke last is opgenomen in de 

financiële aanbiedingsnota van de Programmabegroting voor 2020 voor een te hoge indexering van de Saver-

budgetten, wordt aangewend ter dekking van de kosten voor de actualisatie van de miniboekjesreeks 

geschiedenis van Roosendaal en dorpen, zowel in boekvorm als digitaal. Het amendement is iets anders 

aangepast qua begrotingsoverschot, omdat we een mail kregen dat het begrotingsoverschot maar 388.000 euro 

was. Tijdens de themabijeenkomst hebben we aangegeven dat de indexering van de budgetten SAVER nog 

bijgesteld diende te worden, vandaar dat we nu een beroep doen op deze indexering. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers. Dat wordt dan amendement nummer 2. Gaat u verder. 

De heer BROUWERS: Vorige week hebben we reeds aangegeven dat vanuit diverse wijken en dorpen we nog 

steeds horen dat er klachten zijn over overlast, veiligheid, asociaal rijgedrag, huisvestingspolitiek 

arbeidsmigranten, bedreigingen en daarbij speelt ook een rol ondermijnende criminaliteit, dumping drugsafval en 

ontmanteling drugspanden. Tevens zien we in stadsparken en buitengebied, bossen regelmatig dumpingen 

tegenkomen in allerlei vorm. De wijk BOA is vorig jaar al door het CDA aangevuld en ook vanuit toezicht en 

handhaving en de voormalige burgemeester is meermaals aangegeven dat met de huidige bezetting toch keuzes 

maken is vandaar ook onze oproep voor uitbreiding. Dan wil ik graag het amendement indienen.  

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

De heer BROUWERS: Amendement Extra BOA, aan te vullen met dien verstande er uit het begrotingsoverschot 

2020 en Meerjarenraming een bedrag van 75.000 euro wordt toegevoegd aan het Programma 1 Besturen en 

Samenwerking, beleidsveld integrale veiligheid, ten behoeve van structurele uitbreiding van een formatie voor 

Toezicht en Handhaving. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers. Noteren wij als nummer 3. Voordat u verder gaat, de heer Yap 

heeft een interruptie. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, u zet in op repressie door een extra BOA toe te voegen. We hebben vandaag allemaal 

ook in de media kunnen lezen, ChristenUnie heeft dat hier vaker ook gezegd, het college heeft dat nog niet echt 

zo in beeld, maar dat er ook gevraagd wordt om extra inzet jongerenwerkers meer aan de voorkant. We hebben 

ook al twee ton uitgetrokken voor extra straathoekwerkers in 2020. Bent u ook daar bereid om daar naar te 

kijken? Nu hebben we het opplussen aan de repressiekant, maar denk ook mee aan het opplussen aan de 

preventiekant. 
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De VOORZITTER: Heldere vraag, dank u wel. Meneer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Zoals ik al aangegeven heb in mijn betoog vinden wij dat gewoon de 

BOA voor allerlei soorten zaken ingezet kan worden. Dus zeer divers mogelijk. Dus ik kan het zeker ondersteunen. 

De VOORZITTER: Gaat u verder meneer Brouwers. Voordat u verdergaat, de heer Villée wil daar een vraag op 

stellen, denk ik. 

De heer VILLÉE: Ja, dank u, voorzitter. U zei net al het wordt ingezet op allerlei zaken dat hoorde ik ook goed. Daar 

bedoelt u ook de BOA’s bij. Er zijn verschillende soorten groene BOA’s onder andere een aantal die worden 

ingezet met het project Samen Sterk in Brabant. Maar ook onze gemeentelijke BOA’s worden ingezet met groene 

praktijken in het buitengebied. Wij lazen pas geleden in de BN DeStem ook een groot stuk over jachtbeheer. Ook 

hier hebben wij in ons buitengebied problemen mee en veel van onze eigen BOA’s horen wij ook die komen daar 

niet aan toe. Deze BOA’s zijn ook voor dit, deze taak toeberust of toe bereid en indirect misschien wel aan de 

portefeuillehouder. Wij zijn heel benieuwd of dit geld ook ten goede komt aan hun.  

De VOORZITTER: De heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Villée zoals ik het vorige week al aangegeven 

heb in het debat en in de mail over het amendement de BOA is blauw en hij doet in het buitengebied en hij doet 

voor het grijs en in het groen dus ook heel het gebied rondom het openbaar groen, jacht en dergelijke hoort daar 

wat mij betreft bij. 

De VOORZITTER: Dank u wel, gaat u verder. Mevrouw Beens. 

Mevrouw BEENS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb toch nog een aanvullende vraag want ik heb toch begrepen dat de 

BOA’s het op dit moment al enorm druk hebben en dat eigenlijk de vacatures op dit moment bijna niet vervuld 

worden. Hoe ziet u dat dan als er wel een structurele uitbereiding komt? 

De VOORZITTER: De heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Ja, dat kan op twee manieren. Je kunt kijken van we gaan de vacature openzetten. Maar je 

kunt ook zeggen we gaan inhuren om het alvast op te lossen het deel. Dat is maar net hoe we het ingeven. Dat 

het onder druk ligt dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar goed wij zitten ervoor gewoon ervoor dus links- of 

rechtsom er moet er een keer eentje bijkomen.  

De VOORZITTER: U heeft nog een aanvullende vraag mevrouw Beens? 

Mevrouw BEENS: Ja, een korte aanvullende vraag. Ik heb namelijk van de BOA’s begrepen dat er nu ook vacatures 

open stonden, maar dat ze die ook niet vervuld krijgen. dus op het moment dat er nog een vacature open gaat 

staat gaan ze die ook niet vervuld krijgen. Dus hoe ziet u dat dan? 
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De VOORZITTER: Meneer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Ja, zoals ik net al aangegeven heb dan is de mogelijkheid om te kunnen inhuren voor BOA’s. 

Uiteraard zetten we op het structurele uitbreiding en ik hoor graag nog van de wethouder hoe hij daar dan 

tegenaan kijkt. 

De VOORZITTER: Gaat u verder meneer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Voorzitter, wat betreft het huidige voorstel van de verhoging van de afvalstoffenheffing daar 

kregen wij als VLP niet echt een warm gevoel bij. Reden om hiervoor met aanpassingen te komen om de 

tariefstijging te beperken van 181 naar 205 euro. Wij zijn van mening dat het gratis verstrekken van bio-zakjes te 

duur is, een te forse stijging. We zien extra dividend van een ton opgenomen onder een ander programma welke 

we willen corrigeren met het begrotingsoverschot. En we zien ruimte in de voorziening om het tarief minder te 

laten stijgen dan nodig. Daaraan koppelen we dan gelijk de motie om het beperken van de tariefstijging in te 

brengen en met het verzoek aan het college om de structurele dividend die in de Begroting zit onder te brengen 

binnen het product afval aangezien de taken van  Saver ook grotendeels gericht zijn op de afvalinzameling. Ik wil 

graag het amendement inbrengen. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. Motie zei u of een amendement? 

De heer BROUWERS: Een amendement. Eerst amendement en dan motie.  

De VOORZITTER: Eerst het amendement, ga uw gang. 

De heer BROUWERS: Amendement Verlaging tarief Afvalstoffenheffing 2020. Aan te vullen met, met dien 

verstande het vaste tarief Afvalstoffenheffing 2020 wordt verlaagd van 230,00 naar 205,00 euro per gebruiker. En 

dat dit aangepaste tarief wordt verwerkt in de Verordening Afvalstoffenheffing 2020. Ter compensatie van deze 

verlaging in opbrengsten er een bedrag van 100.000 euro beschikbaar wordt gesteld vanuit het 

begrotingsoverschot 2020. Er geen gratis biologisch afbreekbare zakjes voor GFT-afval worden verstrekt aan 

inwoners, wat een besparing oplevert van 170.000 euro ex. Btw. Het resterende bedrag van 476.350,00 euro te 

onttrekken uit de Voorziening Exploitatie reinigingssector.  

De VOORZITTER: Dank u wel, die mag onder nummer 4 doorgaan in het leven. Voordat u verder gaat met het 

indienen van de motie wil ik de heer Emmen ook even het woord geven voor een interruptie. Meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. VLP stelt voor om geen “gratis” zakjes meer te verstrekken om deze 

verlaging van 15 euro van het afvalstoffentarief… 

De VOORZITTER: Het is, meneer Emmen, het is nogal rumoerig in de zaal en ik kan meneer Emmen bijna niet eens 

verstaan. Graag wat zachter overal. Gaat u verder. 
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De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Is de VLP niet met mij van mening dat het verlagen van het tarief met  

15 euro en tegelijkertijd het afschaffen van de “gratis” zakjes die door de gemeente met een groot 

inkoopvoordeel ingekocht kunnen worden niet feitelijk leidt tot een netto prijsstijging voor onze inwoners 

wanneer zij zelf de veel duurdere zakjes uit supermarkt of drogisterij moeten aanschaffen. 

De VOORZITTER: Meneer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zie af en toe wel eens aanbiedingen bij de Aldi dat die zakjes 

ook al zeer goedkoop aangeboden worden. Daarnaast is het maar eerst altijd afwachten wie allemaal gebruik gaat 

maken van die zakjes, dat is totaal nog niet bekend. Dus vandaar dat wij ook met dit voorstel komen. 

De VOORZITTER: Daar neemt de heer Emmen genoegen mee. Gaat u verder. O, de heer Villée, een interruptie van 

de heer Villée.  

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk een verlengde van de vraag van D66. Ik begrijp heel erg goed 

dat u het tarief naar beneden wilt hebben, altijd goed voor onze inwoners. Echter dit stukje geen gratis biologisch 

afbreekbare zakjes voor GFT, naast dat het misschien verschillende aanbiedingen volgt zoals u zegt is er ook 

sprake van als die zakjes niet worden uitgereikt is er wel de angst natuurlijk dat juist bewoners reguliere zakjes 

gaan gebruiken voor hun groenafval en eigenlijk daardoor meer afval in de reguliere bakken terecht komt, 

waardoor op termijn de kosten weer omhoog gaan. En dan eigenlijk spannen wij het paard achter de wagen. Kan 

dat niet op een andere manier opgelost worden, want deze biologisch afbreekbare zakjes zijn toch wel erg 

belangrijk om die transitie in de afvalbeleving te geven.  

De VOORZITTER: De heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zien dat toch anders. Ik denk dat het eerst zich toch moet 

bewijzen. Er is ook een motie aangenomen om het eerst een jaar te bekijken en na een halfjaar te evalueren voor 

heel het afvalbeleid. Ja, we hebben daar helemaal nog geen cijfers van hoe zich dat ontwikkelt. En wij zijn gewoon 

van mening dat wij de prijs die nu gehanteerd wordt voor de gratis zakjes te hoog vinden.  

De VOORZITTER: Aanvullende vraag, de heer Villée? 

De heer VILLÉE: En mocht dat dus dan die prijs van het afval, in ieder geval de kosten van het afval omhoog gaan 

dan bent u ook in ieder geval bereid om dat ook te volgen. Of kunt u misschien gewoon wachten met dit stuk 

daarin en dat onderzoek afwachten waardoor we wel in elk geval zeker weten dat die zakjes een goed effect 

hebben op de afvalbeleving. 

De VOORZITTER: De heer Brouwers. 

De heer BROUWERS:  Ik denk er net anders over. Ik denk dat we eerst eens een jaar moeten aankijken wat 

gebeurt er dan precies en wat betekent dit voor het afval en zien we dan een verschil in aanbiedgedrag van 

verlaging restafval of juist niet. Die mogelijkheid kun je ook begrijpen, maar nu kiezen wij voor deze weg.  
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De VOORZITTER: Ja, nog een aanvullende vraag? Ga uw gang. 

De heer VILLÉE: Dus prijs is altijd belangrijker dan de kwaliteit van de afvalontwikkeling voor u. 

De VOORZITTER: De heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dat hoort u mij niet zeggen. 

De VOORZITTER: De heer Brouwers gaat u verder. U was bezig met het indienen van een motie als ik het goed 

heb. Ja, ga uw gang.  

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Dat is de motie Beperking stijging tarief afvalstoffenheffing. Verzoekt 

het college te onderzoeken of een groot deel van de dividenduitkering van Saver structureel gekoppeld kan 

worden aan de opbouw van het tarief afvalstoffenheffing om zo de stijging van dit tarief voor onze inwoners te 

beperken. De raad over dit onderzoek nader te informeren en de eventuele resultaten daarvan de verwerken in 

de Kadernota 2021. Tot zover.  

De VOORZITTER: Dank u wel, dat is motie nummer 1 trouwens. Dank u wel. Dat was ook uw bijdrage. 

De heer BROUWERS: Ik was aan het einde van mijn betoog en in de tweede termijn kom ik terug. 

De VOORZITTER: Heel goed. Dank u wel. Dan wil ik de heer Van den Beemt nu het woord geven. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Vanavond bij de Begroting in de eerste termijn heeft de VVD 

twee vragen en wij gaan een amendement indienen. Laten we even beginnen met de vragen. Voorzitter de 

kosten van huishoudens die een vrijstelling hebben voor afvalstoffenheffing worden nu berekend binnen de 

gesloten financiering van die afvalstoffenheffing. Onze vraag in de Commissie was en ik herhaal die dus hier. Is 

het college bereid toe te zeggen om te onderzoeken of dit kan, zou kunnen worden gedaan via het 

minimumbeleid? Onze tweede vraag, voorzitter, in het bestuursakkoord staat dat belastingen met maximaal de 

inflatiecorrectie worden verhoogd indien dat noodzakelijk is. Nou de afgelopen 10 jaar bestond die noodzaak. Nu 

hebben we voor het eerst een Meerjarenplanning die uitsluitend begrotingsoverschotten laat zien. Is het college 

bereid toe te zeggen om te onderzoeken of het mogelijk is om niet langer per se de belastingen te verhogen met 

de inflatiecorrectie? Dat was onze tweede vraag. Wat breder dan dat, voorzitter, de Begroting zelf zo prachtig 

afgebeeld op het blaadje wat ik de vorige keer niet bij de hand had, terwijl we er zelf om gevraagd hadden. Daar 

zijn wij buitengewoon tevreden over. Maar nog wat breder, de VVD is buitengewoon tevreden over de gehele 

Begroting. En de algemene beschouwingen hebben geleid tot een Kadernota, die Kadernota is volledig vertaald in 

deze Begroting. Daarvoor complimenten aan het college. En die Begroting is zo positief dat zei ik zojuist al met 

name in de meerjarenperspectieven dat nu voor het eerst de middelen beschikbaar zijn om te gaan werken aan 

hele grote investeringen. Tegelijkertijd zijn afgelopen jaar knopen doorgehakt wat betreft de locatie van het 

nieuwe Bravis Ziekenhuis. Een Begroting gaat over cijfers, voorzitter in dit geval een en een is drie lijkt het wel. Dit 

het moment en dat is een mening die breed gedragen wordt in deze raad, dit is het moment om te komen met 

een amendement Ondertunneling Willem Dreesweg, zodat we serieus kunnen gaan werken aan de 
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bereikbaarheid van dat nieuwe ziekenhuis in onze gemeente. Daarom, voorzitter, wil ik graag het amendement 

Ondertunneling Willem Dreesweg indienen. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer VAN DEN BEEMT: De gemeenteraad besluit om beslispunt 1 aan te vullen met dien verstande dat in 

Programma 4 de tekst onder het kopje ruimtelijke projecten de Bulkenaar waar staat in 2020 worden de 

ruimtelijke procedures opgestart en doorlopen die de ontwikkeling van de Bulkenaar inclusief de komst van het 

Bravis Ziekenhuis en de ontsluitingsweg mogelijk moeten maken, daarnaast loopt de grondverwerkingsprocedure. 

Wordt aangevuld met bij het opstarten en doorlopen van de ruimtelijke procedure wordt als uitgangspunt 

genomen dat een ondertunneling van de Willem Dreesweg wordt gerealiseerd ten behoeve van een goede 

verkeersdoorstroming naar het nieuwe ziekenhuis, tenzij vooronderzoek het tegendeel bewijst. En beslispunt 2 

de benodigde investering ten behoeve van de ondertunneling van de Willem Dreesweg aan de raad wordt 

voorgelegd bij nadere concretisering van deze plannen. Voorzitter, uit de Commissiebehandeling kunt u verder 

opmaken dat we het hier hebben over de zuidelijke spoorovergang van de Willem Dreesweg, er zijn er meer het is 

een hele lange weg en het gaat over de zuidelijke ondertunneling. Indien er behoefte aan is dan kunnen we daar 

nog eventueel een nummer van de overweg aan toevoegen in tweede termijn, maar dat moet dan even 

uitgezocht worden. Maar volgens mij is alles klaar en helder. In ieder geval volgens de indieners en dat zijn de 

VVD, de VLP, de Roosendaalse Lijst, D66, CDA, Wezenbeek, Partij van de Arbeid, Burger Belangen Roosendaal, 

GroenLinks tot nu toe en wij hopen op nog twee handtekeningen. Er is nog ruimte. 

De VOORZITTER: Helder, dank u.  En ik zou daar nummer 5 aan toevoegen, meneer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter.  

De VOORZITTER: Gaat u verder. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dan nog een kleinigheid naar aanleiding van het amendement door de VLP ingediend 

over de BOA. Misschien is het een wat technische vraag. Had misschien beter bij de Commissie gekund, maar toch 

stel ik hem nu. We hebben het idee dat met name het buitengebied onder andere instanties valt dus dat niet 

gemeentelijke BOA’s daar direct hun activiteiten horen te hebben. Dit in combinatie met de vragen over 

vacatures en dergelijke en de antwoorden om te kijken naar inhuur. Is het wenselijk of mogelijk dat de gemeente 

contact opneemt met de instanties die uitgebreid in het buitengebied aan het werk zijn om hen te ondersteunen 

financieel vanuit dit bedrag voor buitengebied voor de gemeente Roosendaal. Nogmaals de vraag is ook of het 

wenselijk is. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Dit was ook uw termijn? Ja? Dank u wel. Dan wil ik nu 

doorgaan naar mevrouw Roeken van het CDA. 

Mevrouw Roeken: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben vorige week in de Commissie al uitvoerig gediscussieerd 

met elkaar dus die discussie wilden we hier inderdaad niet overdoen. We willen zo dadelijk meteen overgaan tot 

het indienen van amendementen en moties. Maar niet ook nadat wij onze dank hebben uitgesproken voor de 

zeer heldere en sluitende Begroting die vanavond voorligt. Dank u wel. Het eerste amendement waar we vorige 
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week ook uitvoerig over hebben gepraat is wat wij in willen dienen gaat over geen nieuwe zonneparken en 

windmolens in het buitengebied. Mag ik dat meteen indienen, voorzitter? 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 7 november 2019 

gehoord hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 2020 besluit: beslispunt 1 de 

Programmabegroting 2020 inclusief Meerjarenraming 2021-2023 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te 

stellen. Met dien verstande dat in Programma 4 de tekst onder het kopje afvalinzameling en milieu Actieplan 

Roosendaal Futureproof, het Actieplan Roosendaal Futureproof wordt voortgezet in 2020. Duurzaamheid is 

onderdeel van ons alledaagse werk. Met het bestuursakkoord zijn in 2018 de ambities vergroot en de doelen 

verscherpt. De aanpak is gericht op de pijlers bewustwording en participatie, energie en klimaat en circulaire 

economie. Overkoepelend geldt in 2050 wil Roosendaal CO2-neutraal zijn, 2030 zijn we halverwege. Wordt 

aangevuld met “hierbij wordt in elk geval als uitgangspunt genomen dat na het bereiken van de in de beleidsvisie 

zonne-energie vastgestelde maximaal 75 hectare voor aanleg van zonneparken in het buitengebied geen nieuwe 

zonneparken in het buitengebied aangelegd worden. Daarnaast zullen er in hetzelfde buitengebied geen nieuwe 

windmolens en windmolenparken aangelegd worden in de periode tot en met 2023”. Ingediend namens ons het 

CDA, de SP en de ChristenUnie. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Het amendement gaat voort onder nummer 6. En ik zie dat meneer Emmen daar 

een vraag over heeft. 

De heer EMMEN: Ja, zeker, dank u voorzitter. Tijdens de Commissiebehandeling heb ik de vraag al eerder aan het 

CDA gesteld hoever het CDA wil gaan in dit verbod. Maar als dit amendement naar de letter van het amendement 

gelezen wordt zijn kleinschalige initiatieven in het buitengebied op eigen terrein van boeren of simpelweg 

inwoners met een grote tuin nog steeds onmogelijk volgens dit amendement. Is dat echt de intentie van het CDA. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Nee, dank u wel. Ik ben blij met uw aanvullende vraag. Wat ons betreft is, hebben we het 

juridisch gezien over een zonnepark als we uitgaan van 1 tot 100 hectare.  

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Goossens heeft ook een interruptie. Ja, ga uw gang meneer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Korte vraag aanvullend hierop. Dus een zonnepark van 1 hectare is niet meer mogelijk. 

De VOORZITTER: Zou u de vraag opnieuw willen stellen, alstublieft? 

De heer GOOSSENS: Een zonnepark van één hectare is dus niet meer mogelijk. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 
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Mevrouw ROEKEN: Nee, afgaande op mijn vorige antwoord zou dat zo zijn. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Duidelijk. Dank u wel. Wij vinden eigenlijk dat er heel veel facetten zijn aan dit 

zonneparkendossier. Wij zouden dat veel liever bij de RES in december willen bepraten zeg maar. Maar in de 

beleidsvisie staat duidelijk dat het maximum 75 hectare is en dat daarna een evaluatie volgt waarin we de kaders 

willen bijstellen. Met deze motie wacht u die evaluatie niet af. Heeft u geen behoefte aan een evaluatie?  

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken? 

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben behoeft aan evaluatie. Maar wij hebben ook 

behoefte aan duidelijkheid. Wij denken dat de Begroting formeel een geschikt moment is om een amendement 

hierop in te dienen en om de tekst helder te maken. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS:  Dank u wel, maar in het beleid staat nu dat we maximaal 75 hectare doen tot de evaluatie. 

Wat is dan het nut van deze motie? Want u zegt gewoon wat er in het beleidsplan staat.  

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken? 

Mevrouw ROEKEN: Deze motie, is bedoeld en dat heb ik ook in de Commissie al aangegeven om op te roepen tot 

een moment van bezinning waarin we zeggen laten we nu eens kijken wat we tot 2023 kunnen bereiken wat die 

partijen ook aangaven op de andere schijven uit de zonnewijzer. Volgens mij ligt daar nog heel wat winst te halen 

en moeten we dat juist nadrukkelijker betrekken bij dit onderwerp.  

De VOORZITTER: Voordat u uw vraag stelt voor de kijkers thuis we hebben het over amendement nummer 6. U 

heeft het over deze motie, het is een amendement. Ga uw gang meneer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter, voor deze aanvulling. U zegt iets heel goeds want u wilt investeren in 

de andere zones. Maar u gaat nu maximeren met 75 hectare in het buitengebied. Er zijn nu aanvragen bezig, 

project Gienderwijte bijvoorbeeld in Nispen, wat bezig is met de ontwikkeling met provinciaal Groen 

Ontwikkelfonds. Dat is een zonnepark in het buitengebied meer dan 1 hectare. Met uw motie nu kan dat park niet 

meer doorgaan. Bent u zich bewust van het effect wat deze, wat uw motie heeft op dit park. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, voorzitter, daar zijn wij ons van bewust.  

De VOORZITTER: De heer Goossens. 
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De heer GOOSSENS: Dank u wel. In de huidige visie staat dat het 75 hectare is plus parken die kunnen komen 

vanuit het Groen Ontwikkelfonds, dus dat betekent 75 plus dat park. Met uw motie, die mensen zijn nu bezig met 

plannen maken. Met uw motie gaat u dat blokkeren. Die mensen die gaan misschien een schadeclaim indienen. 

Bent u bereid die schadeclaim zo meteen te gaan betalen?  

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Voorzitter, volgens mij hebben wij vastgesteld 75 hectare en zullen we ook kunnen bekijken of 

die, deze zonneparken die u nu aangeeft binnen die 75 hectare kunnen vallen.  

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Voorzitter, dat is incorrect. U moet de beleidsvisie erop nalezen en dat is juist de reden 

waarom wij dit bij de rest willen behandelen. Het is een ingewikkeld dossier. In de beleidsvisie staat 75 hectare, 

staat onderin een voetnootje exclusief de parken die gerealiseerd gaan worden met het Groen Ontwikkelfonds. 

Dus dat is 75 hectare plus de hectares van die parken. Met uw motie kan dit niet doorgaan, met uw amendement. 

Die mensen zijn bezig met plannen maken die baseren zich op bestaand beleid. U gaat dat doorkruisen, die 

mensen gaan een schadeclaim indienen. Wederom de vraag gaat u die schadeclaim betalen want die mensen 

hebben daar gewoon recht op. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij is er nog geen schadeclaim aan de orde, dus het is voor 

mij wel heel lastig om daar antwoord op te geven. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel. Met de 75 hectare maximeert u zonneparken in alle zones, want u zegt net van 

wij willen andere zones stimuleren. In de beantwoording van vragen van de Roosendaalse Lijst staat in dat met de 

75 hectare het gebied, het aantal hectare zonneparken vol is. En dat er ook zonneparken in bijvoorbeeld 

braakliggende terrein in de stad in een andere zone of langs spoorwegen of geluidswallen niet meer mogelijk zijn, 

omdat we 75 hectare vol hebben met jammer genoeg landbouwgrond. U zegt nu we gaan niets meer doen, want 

we hebben de evaluatie niet nodig we stoppen ermee. Dat betekent dat ook in die andere zones niet meer 

ingezet gaat worden. Wederom de vraag bent u zich bewust van het effect van uw motie op deze zones?  

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik val in herhaling. Volgens mij heb ik in het begin al aangegeven dat 

wij met deze motie ook een extra prikkel af willen geven. U heeft uw vraag gesteld het ging onder andere over 

het leggen van zonnepanelen op daken. Er is nog een winst te behalen van 80 tot 90 hectare hebben wij 

begrepen. Ga dat dan eerst doen en laten we dan verder praten. 
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De VOORZITTER:  De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Ja, dank u wel. Maar u hoort, ik zal het verduidelijken. Inderdaad zonnepanelen op daken.  

Maar in zone 2 en 3 daar gaat het over grond beschikbaar in stedelijk gebied. Daar kunnen parken gezet worden 

in Breda-Noord bijvoorbeeld heb je er eentje daar liggen. Gewoon middenin de stad, braakliggend terrein al jaren 

worden zonneparken gelegd van misschien wel een hectare groot. Die hectares voor die parken die tellen mee in 

de 75 hectare, dat staat exact in de antwoorden van de Roosendaalse Lijst. Dus met uw motie zijn die parken niet 

meer mogelijk. Zones langs het spoor waar je zo een aantal zonneparken of aantal hectares met zonnepanelen 

kunt wegleggen zijn niet meer mogelijk met deze motie. Bent u zich daarvan bewust dat dat dit effect heeft?  

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken.  

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is het een amendement, maar dat had u ook al een paar 

keer gezegd. Dit gaat niet, wij hebben hier niet genoemd het stedelijk gebied. Wij hebben het over het 

buitengebied. Ja, van alle opties van alle ideeën die u ons aanreikt daar zijn wij ons van bewust. Daarom hebben 

wij dit amendement ingediend.  

De VOORZITTER: De heer Goossens.  

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb zometeen een vraag dan weet u dat. U heeft het over 75 

hectare, u zegt 75 hectare buitengebied. Maar in de beleidsvisie staat duidelijk en in de antwoorden op onze 

vragen die 75 hectare zijn alle zonnegebieden, zonneparken in de gemeente Roosendaal. Ook die binnen stedelijk 

gebied. Met uw motie gaat u dat onmogelijk maken. Mijn laatste vraag ook een van de zones waar we in willen 

investeren is de mogelijkheid dat bewoners in een wijk of dorp zelf een energiecoöperatie oprichten en dan 

bijvoorbeeld aan de rand van een dorp of wijk een klein zonneparkje van 1of 2 hectare inrichten en beheren, 

zodat hun eigen wijk energieneutraal is. Met deze motie blokkeert u die mogelijkheid voor die mensen om dat te 

doen. Bent u zich bewust van het effect van de motie en zou u die niet beter de rest behandelen? 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, voorzitter, ik ga bijna twijfelen aan mijn eigen capaciteiten. Maar ja, wij zijn ons daarvan 

bewust. Daarom is het dat wij dit amendement hebben gemaakt. 

De VOORZITTER: Meneer Goossens, dan is dit uw laatste vraag, want dan wil ik toch doorgaan naar de volgende 

interpellant. 

De heer GOOSSENS: Maar u blokkeert dus die kleine energiecoöperaties bij de kleine dorpen. Ja. 

Mevrouw ROEKEN: Mits ze onder de 75 hectare vallen, meneer Goossens. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Nog even voor de puristen onder ons in de notulen maken we 

overal waar motie stond amendement van. Ze staan voor u in de rij vanavond, mevrouw Roeken. Ik heb de heer 
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Van den Beemt als eerste, dan de heer Verbeek en dan de heer Villée in die volgorde wil ik ze het woord geven. 

Ga uw gang meneer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde zojuist CDA zeggen dat het de bedoeling was dat er 

een prikkel uitging van het amendement, nou dat is gelukt. Verder hoorde ik het CDA zeggen dat er behoefte was 

aan duidelijkheid. Dat is dus niet gelukt. Want bij de Commissievergadering had u het over parken vanaf 5 hectare 

en nu vanaf 1 hectare. Ik heb u daar namelijk persoonlijk om gevraagd, ik sta het niet te verzinnen. Kunnen we 

terugkijken. We hebben gevraagd vanaf welk formaat, 5 hectare. En daar bent u gretig op ingegaan. Ja, het was 5 

hectare. Dus hoe zit het met uw duidelijkheid. En wat wordt het aantal in de tweede termijn. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, dan moet ik dat nazoeken meneer Van den Beemt want ik ben 

uitgegaan van 0,5 hectare volgens mij had u dat gezegd. Maar dan zal ik dat na moeten luisteren.  

De VOORZITTER: Dat leidt tot een extra prikkeling bij de heer Van den Beemt zie ik. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. U voelt hem vast aankomen. 0,5 hectare is dan nu een 

variant op 1 hectare of waar hebben we het nu over? 

Mevrouw ROEKEN: Nee, voorzitter, u heeft mij die vraag vorige keer gesteld en toen heb ik gezegd dat we 

uitgingen van een halve hectare. We hebben ook een week de tijd gehad. We hebben uitgezocht van wat valt er 

nu precies juridisch gezien onder de term zonnepark en dat is een zonnepark van 1 tot 100 hectare om even 

duidelijkheid te scheppen en geen nieuwe prikkels op te roepen.  

De VOORZITTER: Meneer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter en dan wil de VVD daar graag aan toevoegen dat het gemiddelde perceel 

van burgerwoningen in het buitengebied 2300 meter is, dat is dus echt wel een hele strakke grens die u nu aan 

het aanleggen bent met een halve hectare of een hectare, dat is gewoon drie of vier huizen bij elkaar. 

De VOORZITTER: Er zat geen vraag in, daarvan nemen we akte. Meneer Verbeek. Meneer Verbeek u bent de 

volgende die een interruptie wilt plegen.  

De heer VERBEEK:  Ja, voorzitter, dank u wel. Het amendement van het CDA het roept  op om dus die 75 hectare 

in het buitengebied echt te maximaliseren tot in 2023, dat is nu ook al zoals het in het beleid staat. Maar de heer 

Goossens heeft terecht aangehaald de twee ontwikkelingen die momenteel gaande zijn dus de zonneparken uit 

het Groen Ontwikkelfonds die aanvragen die lopen al, maar die vallen wel boven die 75 hectare. We weten dat de 

75 hectare vol zijn, twee komen daarbij omdat die niet meetellen. Dus we krijgen wel degelijk een probleem als 

we die daarmee uitsluiten. Is mevrouw Roeken bereid om die twee ontwikkelingen die nu bezig zijn uit het Groen 

Ontwikkelfonds te excluderen uit dit voorstel?  
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De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij heb ik daar net op geantwoord. Wij gaan voor een 

maximale 75 hectare.  

De VOORZITTER: Meneer Verbeek. 

De heer VERBEEK: Dus dan neemt het CDA het risico dat er schadeclaims komen. Want de procedure die lopen al. 

De VOORZITTER: Volgens mij heeft mevrouw Roeken dat ook al uitgebreid beantwoord, maar ik wil het met liefde 

nog even naar haar kijken. 

Mevrouw ROEKEN: Dat heb ik uitgebreid beantwoord, dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: De heer Villée. 

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter.  Ik begrijp er eigenlijk helemaal niets van. Maar goed ik hoop dat u 

duidelijkheid kunt scheppen in het geheel. Ten eerste wil ik aan u vragen hoe komt het nu dat u zo bang bent dat 

u die 75 hectare oneindig wil gaan maximaliseren. Want dat staat hier, hierbij wordt in ieder geval als 

uitgangspunt etcetera, etcetera, etcetera, geen nieuwe zonneparken in het buitengebied aangelegd worden, 

daarnaast zullen in het zelfde gebied… en het eindigt met de periode tot en met 2023. Dat betekent dat in de 

eerste zin staat dat u het maximaliseert voor altijd. Er zit geen einddatum aan. Is dat uw bedoeling. Want op dat 

moment ontneemt u verschillende ondernemers in het buitengebied onder andere agrariërs  die hun stukje grond 

op dat moment minder vruchtbaar vinden. Dan zeggen wij geef dat stukje grond de rust die het nodig heeft 

plaatst u daar tijdelijk zonnepanelen, die ontneemt u hun financiële bron die ze in de toekomst misschien wel 

behoorlijk nodig gaan hebben. Hoe komt dit? Waarom kiest u hiervoor. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, volgens mij is het antwoord eigenlijk gegeven door de vragenstellers voor u. U merkt wel 

dat links en rechts al diverse hectare aan het bij-plussen zijn. En wij denken dat je ook op een andere manier om 

te beginnen energie kunt besparen en op een andere manier energie kunt opwekken. Daar is dit amendement 

voor in het leven geroepen. Ik heb u net uitgelegd de Begroting is het eerste formele moment waarop je dit aantal 

kunt maximeren en daar hebben wij voor gekozen. Daar hoeft u het uiteraard niet mee eens te zijn. Maar daar 

hebben wij een bewuste afweging voor gemaakt.  

De VOORZITTER: Dus u het klopt wat ik net zag in het stuk dat u het maximaliseert voor altijd. Er komen daarna 

nooit meer zonneparken in het buitengebied bij. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 
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Mevrouw ROEKEN: Voorzitter, volgens mij staat er tot 2023. Maar als dat taalkundig onjuist is dan zullen wij ons 

daar in de schorsing over buigen. 

De VOORZITTER: Is daarmee uw vraag… Ja, u neemt weer plaats. Dan mag u doorgaan. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Volgende motie we ook aangekondigd hadden tijden de Commissie dat 

was onderzoek verlichting kerkdorpen. Als u het goedvindt, voorzitter, beperk ik me deze keer tot het dictum. 

De VOORZITTER: Ja zeker, ga uw gang. 

Mevrouw ROEKEN: Draagt het college op in een participatief proces te onderzoeken of het mogelijk is en 

wenselijk is om de historische ogende functionele straatverlichtingsarmaturen in de kernen van de kerkdorpen te 

behouden dan wel terug te plaatsen teneinde de historische waarde van deze dorpskernen te borgen. De raad 

over de uitkomsten te rapporteren en in de Kadernota 2021 dan wel voorafgaand aan de Kadernotabehandeling. 

Deze is ingediend door ons met ondersteuning van de Roosendaalse Lijst. 

De VOORZITTER: Dank u wel. En die gaat door het leven als motie nummer 2. Maar de heer Van Zalinge heeft daar 

nog een vraag over voordat u verdergaat. 

De heer VAN ZALINGE: Ja, dank u wel, voorzitter. Mooi initiatief kerkdorpen die een meer nostalgische uitstraling 

geven. Maar wat dacht u van de Oude Markt en de Molenstraat in Roosendaal.  

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Natuurlijk hebben de binnenstad en de aanloopstraten in 

Roosendaal ook historische waarde, maar dat betekent wat ons betreft niet automatisch dat je daar ook klassiek 

ogende armaturen zou willen toepassen. Want aan de verlichting in en rondom de binnenstad stellen we immers 

andere eisen dan aan verlichting in de dorpskernen. Denk bijvoorbeeld dat is even een hele praktische voor u aan 

de bloembakken en de grote banieren die we op willen hangen aan die lantaarns en ook hebben we gekozen voor 

een slimme binnenstad wat betekent dat we juist kiezen voor de meest moderne verlichting in de binnenstad met 

sensoren, projecties en al wat nog meer nodig is.  

De VOORZITTER: De heer Van Zalinge. 

De heer VAN ZALINGE: Ik begrijp goed dat de binnenstad van Roosendaal en de straten er naartoe niet een 

nostalgische uitstraling moeten krijgen, omdat we anders geen banieren meer kunnen ophangen aan de 

lantaarnpalen. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 
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Mevrouw ROEKEN: Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat is een korte samenvatting in de andere volgorde. Wij hebben 

gezegd dat de binnenstad en de aanloopstraten jazeker wel historische waarde hebben, maar dat het niet 

automatisch betekent dat je ook daar die klassiek ogende lantaarnpalen zou willen neerzetten. En wij denken dat 

je in de binnenstad andere eisen aan de verlichting stelt zoals ik al zei met sensoren en projecties en dat past nu 

eenmaal wat minder goed bij die klassiek ogende lantaarnpalen.  

De VOORZITTER: De heer Van Zalinge neemt daar genoegen mee. Meneer Van den Beemt is nummer 2 en de 

heer Yap is de derde in rij vandaag. Ga uw gang. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, zoals ik het hier uit uw motie begrijp gaat u dus in een participatief 

proces, u gaat in een participatief proces onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om die 

straatverlichtingsarmaturen te plaatsen. De vraag is dus wilt u het wel of wilt u het niet. Wat is daar participatief 

aan? 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Dat mensen antwoord mogen geven op die vraag lijkt me. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Oké voorzitter, dan wil ik nu graag gaan participeren met het CDA. Ik ga u ook een 

participatieve vraag stellen. 

Mevrouw ROEKEN: Schrijf ik u vast op, dat is heel prettig. 

De heer VAN DEN BEEMT: Stel nu eens voor dat de inwoners van bijvoorbeeld Heerle gaan vragen nou we hebben 

eigenlijk liever dat de kerktoren eindelijk eens een keer verlicht gaat worden in plaats van historische armaturen. 

Kan dat ook een uitkomst zijn van uw vraagstelling? 

De VOORZITTER: U participeert via de voorzitter. Ga uw gang mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Dan zou ik u als rasechte Heerlenaar uitnodigen om een motie te 

maken onderzoek verlichting kerken. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Dan had ik eigenlijk verwacht dat het antwoord ja zou zijn en 

dat ik dan in kon stemmen met de motie. Dus wij gaan u nog een keer dringend vragen ziet u mogelijkheden om 

dat te betrekken bij de vraagstellingen, want dan ziet u zomaar voordat u het weet het licht aangaan bij de VVD 

en dan gaan wij u steunen hierbij. 
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De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Het feit, dank u wel, voorzitter, het feit dat het licht aan kan gaan bij de VVD is voor ons reden 

om hier inderdaad als fractie nog even naar te kijken en over te overleggen. 

De VOORZITTER: Kijk aan. De heer Yap staat ook in de rij, inmiddels geen rij meer. Het woord is aan de heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, toch wel bijzondere motie. Bijzonder dat de Roosendaalse Lijst ook al mee heeft 

getekend. Maar daar komen ze in tweede termijn vast op terug. Ja, gaat u dan in dat proces, richting het college 

ook de opdracht meegeven vraagt u dan ook aan de bewoners de vraag van het gaat wel vijf keer zo duur dus, het 

is vijf keer zo duur als een gewone armatuur. Die vraag draagt u ook op aan het college om mee te geven.  

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ik neem nou ja wat u al aangeeft dat is een feit, dus daar moeten we het mee doen. Ja.  

De heer YAP: En voorzitter, het CDA gaf eigenlijk eerder aan van we zijn on tour geweest en in Wouw leeft dit. Ik 

weet niet bij hoeveel mensen in Wouw, maar goed dat hebben ze vernomen. En waarom zwakt u hem dan toch 

af. Want ik dacht ze komen met een motie van dat moet in Wouw gebeuren, maar nu vraagt u toch eerst om een 

onderzoekje om dan straks de bal bij het college neer te leggen. Nee, veel te duur we doen het toch maar niet. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Fijn dat u deze vraag stelt, omdat we namelijk ja in eerste instantie de 

motie tot Wouw wilden beperken. Op dat moment kwamen er ook signalen vanuit Moerstraten onze kant op en 

toen dachten we dan moeten we het breed trekken richting alle dorpen. Dus vandaar onze keus. 

De VOORZITTER: De heer Yap is ook gaan zitten dus ik wil u uitnodigen om door te gaan met uw termijn. Ga uw 

gang. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de motie waarvan ik verwacht dat de minste vragen komen 

tot het laatst bewaard. De motie heet AED’s op orde. Wordt ingediend door ons, maar daarbij dient uiteraard wel 

opgemerkt te worden dat die raadsbreed is ondersteund. Deze motie is tot stand gekomen naar aanleiding van de 

Werkgroep Subsidies waarin de leden die in die Werkgroep zaten voorstellen kregen rondom AED’s  die niet altijd 

even goed onderbouwd waren waardoor ze niet goedgekeurd konden worden. Tegelijkertijd ziet de voltallige 

raad nut en noodzaak van diezelfde AED’s en hebben we gemeend om in gezamenlijkheid een motie op te stellen. 

En met uw goedvinden lees ik weer alleen het dictum voor. 

De VOORZITTER: Ja, zeker ga uw gang. 
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Mevrouw ROEKEN: Draagt het college op gemeentebreed te inventariseren op welke plekken en bij welke 

verenigingen en stichtingen op dit moment nog AED’s ontbreken om te kunnen voldoen aan het principe van de 

zes-minuten zone en aan de aanwezigheid van AED’s bij evenementen in overleg met de hartstichting, de 

stichting AED en het Rode Kruis. Twee, gemeentebreed te inventariseren of de in de gemeente Roosendaal 

aanwezige AED’s voldoende toegankelijk zijn in overleg met de Hartstichting, de Stichting AED en het Rode Kruis. 

En voor de Kadernota van 2021 een voorstel aan de raad te zenden voor de wijze waarop de gemeente kan 

faciliteren in een oplossing waar AED’s ontbreken of onvoldoende toegankelijk zijn en daarin mee te nemen hoe 

de gemeente, de Hartstichting, Stichting AED, het Rode Kruis en de EHBO-verenigingen elkaar kunnen versterken. 

Tot zover, voorzitter, dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, die gaat als motie nummer 3 door het leven. En ik zie de heer Goossens opstaan. Ik 

denk dat hij richting de interruptiemicrofoon loopt en dat heb ik juist ingeschat. De heer Goossens, ga uw gang. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb de commotie rond de zonneparken even laten bezinken er 

waren heel veel vragen daarbij. Zoals ik daarnet ook al zag, zei ik er zitten heel veel facetten aan. En u geeft aan 

het CDA wil een duidelijk signaal aangeven die 75 hectare in het buitengebied dat is het nu eventjes. Bent u 

bereid om eens te luisteren zo meteen eventjes wat de wethouder zegt. En als die zegt tot die 75, tot die 

evaluatie die we gaan houden komt er geen hectares buiten die 75 daarbij in het buitengebied en bij die evaluatie 

gaan we het erover hebben. Eigenlijk zoals het in de beleidsvisie staat… 

De VOORZITTER: Meneer Goossens? 

De heer GOOSSENS: Als de wethouder dat toezegt… 

De VOORZITTER: Meneer Goossens ik waardeer uw strijdlustigheid, maar wij waren eigenlijk al door naar een 

volgende motie. Ik zou u adviseren om dit in de tweede termijn te doen.  

De heer GOOSSENS: Dat is goed, kunnen we doen. 

De VOORZITTER: Want anders wordt het zo’n wirwar dan wordt het ook niet te volgen voor de mensen die thuis 

het debat volgen. Dus mijn advies aan u is naar de tweede termijn die vraag opnieuw aan het CDA te stellen. Dank 

u wel. Was u klaar met uw termijn, mevrouw Roeken? 

Mevrouw ROEKEN: Ja, voorzitter, ik ga het licht aan doen. 

De VOORZITTER: U gaat het licht uit doen er staat ook niemand meer voor u in de rij dus dan kunt u weer 

plaatsnemen. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Villée. 

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn verheugd dat er deze keer geld op de plank ligt om Roosendaal 

weer een stukje mooier te maken. Naast het feit dat er al heel wat wensen zijn ingewilligd in de Kadernota heeft 

onze GroenLinks-fractie nog wat ideeën waar we de steun van de raad en college voor vragen. Maar eerst even 

een aantal aankondigingen uit de Commissie die nog niet ingebracht worden. Bijvoorbeeld maatschappelijke 

effecten, in de Commissievergadering is vanuit het college aangeven dat het lastig is om vaker dan een keer per 
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jaar uitgebreid GGD-onderzoek te doen. Daar hebben we begrip voor, maar GroenLinks hecht er toch aan om 

regelmatiger dan nu de effecten te monitoren van maatregelen die we op het gebied van gezondheid en 

armoedebeleid hebben genomen. Dus de vraag blijft nog steeds hangen kan dan ook uit de eigen gemeentelijke 

organisatie dat worden gerealiseerd. We kondigden een Vrouwenhof-motie aan met onze wens maak van het 

Vrouwenhof weer een stadspark. En we willen graag samen met de raad deze hartenkreet alsnog in vervulling 

laten gaan en daar nemen we in de loop van het jaar contact met u op, zodat we meer onderzoek kunnen doen 

over eventuele mogelijkheden. En over onze sociale moestuinen ook daar komen we naar u toe komend jaar in 

afwachting wat de portefeuillehouder met Roosendaal Natuurstad allemaal van plan is. Ja, wat is er dan over 

gebleven. Ten eerste willen we de spotlight zetten op het dierenwelzijn. We zijn blij dat afgelopen juli de motie 

voor integraal dierenwelzijnsbeleid aangenomen is en de eis is daarin die staat dat de portefeuillehouder voor 1 

april met een voorstel  tot bespreking moet komen. We horen echter keer op keer van haar dat het echt wel 

komt, dat we Roosendaal Natuurstad prio moeten geven, dat zij er geen geld voor nodig heeft en dat haalt ze dan 

wel uit andere beleidsterreinen die dit beleid raken. Dat leidt tot iemand binnen een bestaande ambtelijke 

organisatie die dat er weer een beetje bij moet gaan doen en dat is nou net wat we niet willen. Ten eerste 

moeten anderen ook enorme belangrijke beleidsterreinen zoals grijs, groen, veiligheid, omgeving, wonen, 

etcetera niet onder druk komen te staan door voordat er een nieuwe beleid ontwikkeld wordt. En daarnaast 

willen we nu echt dat er met dit beleid het dier in het midden komt te staan. Als uitgangspunt en daarvoor is het 

volgens ons echt nodig dat er echt iemand voor wordt vrijgemaakt en aangesteld gaat worden om dit met een 

goed doordacht en gedegen plan uit te gaan voeren en te gaan ontwikkelen. En daar is dan een eigen budget 

onontbeerlijk voor. Vandaar dat wij eenmalig dit budget vragen voor het amendement Dierenwelzijn en over 

structurele financiering hebben we het dan wel komend jaar. Ik wil graag dit amendement… 

De VOORZITTER: Zeker, ga uw gang. 

De heer VILLEÉ:  De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 7 november 2019 gehoord hebbende 

de beraadslagingen over het Programmabegroting 2020. Aan te vullen met, met dien verstande dat er uit het 

begrotingsoverschot 2020 een budget van 25.000 euro wordt toegevoegd aan het Programma 4 Wonen en 

Verblijf, beleidsveld openbare ruimte en reiniging ten behoeve van het opstellen van een duidelijk op zichzelf 

staand en alles omvattend dierenwelzijnsbeleid. En deze wordt ondersteund door D66, PvdA, ChristenUnie en 

natuurlijk wij.  

De VOORZITTER: Dank u wel en die kunt u allen terugvinden onder nummer 7, amendement nummer 7. Gaat u 

verder, meneer Villée. 

De heer VILLÉE:  Dank u wel, voorzitter. Dan het vuurwerkgebruik in Roosendaal. GroenLinks is zich bewust van de 

emotie die deze toch al ingezette maatschappelijke verandering in het vuurwerkbeleid landelijk oproept. Maar 

toch zijn wij ervan overtuigd dat het tijd is en nu maar eens duidelijk moet worden waar Roosendaal zijn 

vuurpijlen op wil richten de komende jaren. Dat het nu eindelijk eens duidelijk wordt waar we als Roosendaalse 

samenleving staan in deze discussie en of we nu eindelijk eens proactieve stappen kunnen gaan maken om onze 

leefomgeving rond oud en nieuw, maar ook gedurende het hele jaar veilig en zo gezond te maken voor zowel 

mens, dier als natuur. We vragen de portefeuillehouder om een onderzoek om zodanig een visie te vormen en 

daaruit een palet aan maatregelen te ontwikkelen, zodat we onderweg kunnen om Roosendaal de gezondste, 

gezelligste en veiligste feeststad op vuurwerkgebied te maken tijdens nieuwjaar en de rest van het jaar. Dan wil ik 

hem nu graag indienen. 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
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De heer VILLÉE: Motie Onderzoek naar mogelijkheden vuurwerkverbod en gereguleerd vuurwerkgebruik. 

Verzoekt het college in samenwerking met de raad alle mogelijkheden te onderzoeken hoe we in Roosendaal op 

de meest veilige en gezonde manier voor zowel mens, dier en natuur met vuurwerkgebruik om kunnen gaan en 

de raad uiterlijk in 2020 nog voor de Kadernota resultaat te geven om dit verzoek, zodat voor het zomerreces 

besluiten genomen kunnen worden met het oog op de jaarwisseling 2020-2021. Deze motie wordt nu al 

ondersteund door onszelf, PvdA en D66. 

De VOORZITTER: Dank u wel. En die motie is terug te vinden onder motie nummer 4 en de heer Brouwers heeft 

daar een vraag bij zo te zien. Ga uw gang meneer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dank u, voorzitter. Vuurwerk mooie tradities die altijd vinden wij zoveel mogelijk in stand 

mogen blijven. Ik heb nog wel een vraagje. Wij hebben nog even het persbericht van begin januari erbij gehaald 

en dan kunnen we concluderen dat de viering van de jaarwisseling goed verlopen is. Hulpverleners hebben hun 

werk zonder te zijn gehinderd kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we ook nog naar het schadebedrag gekeken, 

er was maar voor een 3.600 euro in totaal aan schades voor heel de avond en nacht vuurwerk. Hoe kijkt u daar 

tegenaan? 

De VOORZITTER: De heer Villée. 

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voor deze vraag. Ook dit stuk hebben wij gelezen zij het dat er een aanvulling 

kwam in de loop der tijd dat de schade die berekend was alleen maar de schade was die eigenlijk gemeentelijke 

schade is binnen onze gemeente. Er is meer beschadigd en dat zijn ook allerlei bedrijven zelf voor 

verantwoordelijk om dat te betalen. Soms uit verzekeringswerk, maar heel vaak ook niet. Grote bedrijven hebben 

geen verzekering voor dit soort feiten en moeten zelf opdraaien voor die schade. Dit bedrag is niet erbij opgeteld. 

En daarnaast is het zo dat er misschien niet tijdens een oud en nieuw als uitvloeisel hulpverleners in gevaar zijn 

gekomen, in uitvloeisel de rest van het jaar zien we wel dat vuurwerk een algemeen goed is geworden waardoor 

je je mening kunt laten blijken en ook zeker ook hulpverleners kunt in gevaar kunt brengen. Ook dat dient in dat 

onderzoek natuurlijk meegenomen te worden. 

De VOORZITTER: Ja, de heer Brouwers neemt daar genoegen mee. De heer Breedveld heeft een aanvullende 

vraag. Ga uw gang. 

De heer BREEDVELD: Ja dank u wel, voorzitter. Meneer Villée ik wil u eigenlijk vragen naar de gedachte achter 

deze motie. U schrijft bij de overweging dat, dat u zegt nou prima dan mag in wijk en dorp een centrale plek 

gevonden worden voor professioneel vuurwerk. Er is een meerderheid ontstaan die een afsteekverbod wenst. 

Nou dat vind ik een hele duidelijke stellingname dat u als GroenLinks dat vindt. Maar daarna schrijft u bij verzoekt 

het college iets eigenlijk heel tegenstrijdigs dat u zegt we gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het 

op een veilig gezonde manier te doen. Is uw intentie eigenlijk om het vuurwerk te verbieden om in ieder geval in 

Roosendaal naar een centrale plek te gaan of is uw intentie of u het wil onderzoeken met Roosendaal participatief 

kijken is Roosendaal hier nu in 2019 of 2020 al klaar voor. En dat is onze vraag aan u. 

De VOORZITTER: De heer Villée. 
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De heer VILLÉE: Ja, ik denk dat de mening van GroenLinks wel duidelijk is in de loop der tijd natuurlijk. Maar wij 

willen eigenlijk de portefeuillehouder de volledige vrijheid geven om dit onderzoek participatief met heel de 

Roosendaalse bevolking een vorm te geven en daar niet teveel in sturen. Mocht u nu vinden dat er veel te veel in 

gestuurd wordt via het dictum dan zijn wij natuurlijk bereid om de woordkeuze aan te passen. 

De VOORZITTER: De heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Dank u wel, voorzitter. Dan gaat dus in 2020 samen met de inwoners gekeken worden of er 

een behoefte is aan een centrale vuurwerkshow. Daar zijn natuurlijk kosten voorgaand dan richting de Begroting 

2020 komen om zo’n centrale vuurwerkshow voorstel te doen om te financieren.  

De VOORZITTER: De heer Villée. 

De heer VILLÉE: Ik wil natuurlijk best een antwoord geven op de heer Breedveld. Ik merk al dat de heer Breedveld 

zijn eigen onderzoek ook al heeft gedaan. Want nee wij gaan niet uit van een bepaalde voorkeur zoals ik net 

gezegd heb. Natuurlijk moet het natuurlijk zo zijn en daarom dat we ook hebben gevraagd om voor de Kadernota 

natuurlijk met een nota hierop te komen dat wij op dat moment financiering kunnen zoeken voor de oplossingen 

die uit het onderzoek komen en niet alleen de oplossingen die u nu zegt. 

De VOORZITTER: De heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Oké, laatste vraag. Dus wij kunnen de motie zo opvatten dat u zegt wij gaan gewoon 

participatief in Roosendaal kijken open minded zonder de overweging dat waar u eigenlijk heel veel uw eigen 

stelling heeft onderbouwd, dat u zegt we gaan open erin we willen in een participatief onderzoek met Roosendaal 

kijken of in 2021 dat veiliger en beter ingevuld kan worden. is dat de juiste opvatting? 

De VOORZITTER: De heer Villée? 

De heer VILLÉE: Dat is correct. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Breedveld. Dan zie ik de heer Van den Beemt die u een vraag wil stellen. Ga 

uw gang meneer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vragen ons, dat is een beetje een technische vraag. Maar 

misschien wel van belang. Wij vragen ons af of zo’n motie als deze of die nou ook effect heeft op privéterrein van 

de bewoners van Roosendaal. Dus als je gebiedsverboden gaat instellen gaat dat dan in voor de openbare ruimte 

of kan de burgemeester dit afkondigen over het privébezit, iemand z’n oprit in het buitengebied bij wijze van 

spreken. 

De VOORZITTER: De heer Villée. 
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De heer VILLÉE: Ja, ik denk dat dat is aan de portefeuillehouder zelf om dit juridisch in te kaderen wat wel en niet 

mag en dat voor de rest in zoverre qua wettelijke bevoegdheden die worden natuurlijk ook gewoon meegenomen 

in dat onderzoek. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dan hoop ik dat via de vraag aan de spreker deze ook doorgestuurd kan 

worden aan de portefeuillehouder. 

De VOORZITTER: Ik had hem al genoteerd meneer Van den Beemt. Dank u wel. Gaat u verder meneer Villée.  

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk het einde van mijn betoog. We hebben al de andere 

voorgaande moties en amendementen ook steun uitgesproken en wij zijn erg benieuwd naar alle andere moties 

en amendementen die nog gaan volgen vandaag en de reactie van het college over deze reeds ingebrachte maar 

ook nog komende, zodat wij onze positie daar ook nog in kunnen bepalen. Ik wil iedereen bedanken tot zover met 

het meewerken en meedenken daarover en zeker ook het ambtelijke apparaat enorm bedanken voor het harde 

werk wat zij verricht hebben om deze Begroting tot stand te kunnen brengen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Villée. Dan heb ik nu voor de SP mevrouw Maas op de lijst staan maar die is 

nog afwezig. Ik denk dat mevrouw Heessels dat overneemt. Ja. Ik zie haar al gaan opstaan. Termijn van mevrouw 

Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Tijdens de Commissie van vorige week hebben wij als SP een 

amendement en drie moties aangekondigd en deze wil ik naar voren brengen. Het amendement Extra middelen 

jeugdzorg betreft 3 ton extra toevoegen aan de begrootte 5 ton, ondanks dat de wethouder aangeeft dat dit pas 

aan de orde zou zijn indien deze 5 ton niet afdoende blijkt te zijn vindt de SP dit niet vooruitdenkend. Gezien de 

huidige problematiek in de jeugdzorg waarbij mogelijk jongeren nog van instantie gaan wisselen en het CBS 

aangeeft dat het aantal jongeren in de jeugdzorg blijft toenemen, evenals de duur van de verleende zorg vindt de 

SP dat extra budget toevoegen verstandiger is dan achteraf weer gaten te moeten dichten. De 3 ton komen niet 

uit de lucht vallen. Dit jaar is er 720.000 extra naar jeugdzorg gemoeten en volgens de SP is dan 8 ton begroten 

reëel. Daarom dienen wij een amendement in en die luidt: Beslispunt 1 de Programmabegroting 2020 inclusief 

Meerjaren programmering 2023 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Aan te vullen met, met dien 

verstande dat het extra structureel budget jeugdopvang van 5 ton in 2020 wordt opgehoogd naar 8 ton en hiertoe 

uit de Algemene Reserve een bedrag van 3 ton wordt toegevoegd aan Programma 5 Zorgen en Stimuleren.  

De VOORZITTER: Wordt die alleen door u ingediend of door meerdere, mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Pardon? 

De VOORZITTER: Wordt die alleen door u ingediend of is die breder ondersteund? 

Mevrouw HEESSELS: Dit amendement wordt alleen door ons ingediend. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Dan wordt die onder amendement nummer 8 onderdeel van de beraadslaging. Ik zie 

mevrouw Eijck die aan u een vraag wil stellen. Ga uw gang mevrouw Eijck. 

Mevrouw EIJCK: Dank u wel, voorzitter. U geeft aan dat het aantal instroom jongeren in de jeugdzorg toeneemt. 

Maar dat is echter in contrast met hetgeen de wethouder heeft gezegd, omdat er zo ontzettend goed wordt 

geïnvesteerd in het voorliggend veld neemt het aantal jongeren wat een beroep doet op de jeugdzorg juist af. 

Bent u dat met mij eens? 

De VOORZITTER: Mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Nou, vanuit de overheid wordt aangegeven dat jeugdzorg steeds toeneemt en ze zien dat uit 

de praktijk ook gebeuren. Dus ik denk dat je dat niet helemaal kunt negeren wanneer er vanuit de jeugdzorg dat 

ook wordt aangegeven landelijk gezien dat er een toename is. 

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck. 

Mevrouw EIJCK: U trekt dus de woorden van de wethouder in twijfel. 

De VOORZITTER: Mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Ik trek niet direct de woorden van de wethouder in twijfel. Maar je kunt het niet uitsluiten. Ik 

denk dat er een toename is maar zeker preventie ook wel werkzaam is. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee 

het risico niet moet onderkennen.  

De VOORZITTER: Daar gaat mevrouw Eijck bij zitten. Meneer Yap u heeft een aanvullende vraag? Ga uw gang. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. Het lijkt erop dat  de VVD dus niet met de Begroting gaat instemmen 

omdat er 5 ton structureel wordt uitgetrokken extra voor de jeugdzorg, maar dat terzijde. Richting de SP u wilt dit 

activeren als het ware. We hebben nog steeds die risicoreserve Sociaal Domein, die wordt bijna helemaal leeg 

gehaald. Maar in de stukken staat dat die wel blijft bestaan met iets van 70.000 euro. Kunnen we daar die 3 ton 

dan niet in parkeren, want dan kan het altijd eruit worden gehaald om aan eventueel dit dossier te besteden. 

De VOORZITTER: Mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Nou, wij begrepen dat dat risicoreserve Sociaal Domein sowieso zou ophouden, het zou 

opgaan in de Algemene Reserve. Als in ieder geval dat geld maar gereserveerd blijft en dat duidelijk is dat het 

daar gehaald kan worden als het nodig is. 

De VOORZITTER: Meneer Yap is gaan zitten. Gaat u verder mevrouw Heessels met uw termijn. 
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Mevrouw HEESSELS: De eerste motie die de SP indient betreft de motie Hulpmiddelen 24/7. Gezien het feit dat 

inwoners langer thuis blijven wonen en de gezondheidsproblemen toenemen waarbij met name buiten 

kantoortijden hulpmiddelen vrijwel niet te verkrijgen zijn en daarbij bureaucratische rompslomp een drempel is 

voor de inzet ervan. Vindt de SP dat de gemeente ook hier haar verantwoordelijkheid moet nemen. En het dictum 

van deze motie luidt als volgt. Verzoekt het college te bezien of een uitgavepunt voor zorginformatie en 

zorghulpmiddelen dat 24/7 bereikbaar en toegankelijk is en zich op een centrale locatie bevindt, zoals de HAP 

mogelijk is. Daarbij te voorzien in een RAIZER die beschikbaar is voor zorgverleners ongeacht voor welke 

organisatie zij werken, waarbij in geval van inzet van de betrokken organisatie een redelijke financiële bijdrage 

gevraagd mag worden en deze RAIZER centraal beschikbaar te stellen vanuit het uitgiftepunt. Dit in een concreet 

voorstel aan de raad voor te leggen in het eerste kwartaal van 2020. En dit wordt mede-ingediend namens de 

VLP. 

De VOORZITTER: Dank u wel, kunt u allemaal terugvinden onder motie nummer 5. Gaat u verder, mevrouw 

Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: De tweede motie die de SP indient is Actief faciliteren efficiënte inzet woonruimte. Er is 

behoefte aan woningen met name voor jongeren. Komend jaar komt er een nieuwe Woonagenda gericht op de 

lange termijn. De uitvoering gaat echter nog lang op zich wachten. En de SP denkt dat op korte termijn de huidige 

woonruimte efficiënter ingezet kan worden door actieve samenwerking van gemeente met inwoners. Het dictum 

van deze motie luidt als volgt. Verzoekt het college om een onderzoek uit te voeren naar hoe bestaande 

woonruimte zowel in particulier bezit als in bezit bij de woningcorporaties beter en efficiënter geschikt gemaakt 

kan worden voor de woningmarkt. Hoe bestaande bijgebouwen geschikt gemaakt kunnen worden voor eventueel 

tijdelijke bewoning. Hoe bereidheid van inwoners om woonruimte geschikt te maken voor de woningmarkt 

vergroot kan worden. Hoe kennis en kunde bij de gemeente over woningaanpassing en verbouwing bij individuele 

inwoners ingezet kan worden om deze bereidheid bij inwoners te vergroten. De raad in het eerste kwartaal te 

informeren, in de Woonagenda, over de resultaten van dit onderzoek. En hierop aansluitend in het tweede 

kwartaal van 2020 een plan van aanpak te presenteren. Deze motie wordt mede-ingediend door de VVD. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik wilde net het nummer doorgeven, dat is motie nummer 6. Maar gaat u verder.  

Mevrouw HEESSELS: De laatste motie die de SP gaat indienen gaat over de één van de grootste ergernissen van 

onze inwoners namelijk het zwerfafval. In Apeldoorn hebben ze hier een goed werkende oplossing voor 

gevonden. Hoewel we in Roosendaal het project Schoon belonen hebben, tiert het zwerfafval nog welig. In 

Roosendaal moet je als school of vereniging dan ook erg veel afval inleveren voordat je beloond wordt. In 

Roosendaal krijg je 2 euro per container. In vergelijking met Ermelo krijg je voor die zelfde hoeveelheid troep 15 

euro. In Apeldoorn kan het de vereniging zo’n 1.000 euro opleveren op jaarbasis. Wat volgens de SP toch meer 

een stimulerende prikkel zal geven. Het dictum van deze motie luidt als volgt: Verzoekt het college om te kijken 

naar de mogelijkheden om een proef te starten met het inzetten van verenigingen bij het opruimen van blik en 

plastic flesjes tegen betaling naar het voorbeeld van Apeldoorn en de raad hier nog voor het einde van het 

kalenderjaar over te informeren. Deze motie wordt mede-ingediend door D66, VLP, PvdA en de ChristenUnie. Tot 

zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel. En die laatste motie die is onder motie nummer 7 terug te vinden. Dat was uw 

termijn? 
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Mevrouw HEESSELS: Ja. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel, mevrouw Heessels. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Yap van de Partij 

van de Arbeid.  

De heer YAP: Voorzitter, de PvdA kan de boodschap herhalen die het vorig jaar meegaf tijdens de 

raadsvergadering waarbij de vorige Begroting werd vastgesteld. De boodschap was, Roosendaal staat er goed 

voor in ieder geval het financieel huishoudboekje is op orde. Ook dit jaar zien we weer ruim 250 miljoen euro te 

verdelen en de gehele gemeenteraad lijkt vanavond niet echt aan die verdeling zoals door het college is 

voorgesteld te tornen. We constateren dat scherpe keuzes bij deze begrotingsbehandeling bij deze overschotten 

in de Begroting eigenlijk simpelweg niet gemaakt hoeven te worden hier in Roosendaal. Dat is in ieder geval 

prettig om te constateren, voorzitter. Ook de PvdA zal als er geen bijzondere dingen meer staan te gebeuren deze 

avond kunnen instemmen met deze Begroting voor Roosendaal. Er zijn wat ons betreft geen overwegende 

bezwaren om deze Begroting niet te steunen. De PvdA doet vanavond wel een poging om u als gemeenteraad te 

overtuigen om in te stemmen met een aantal opdrachten aan het college die we vervat hebben in een vijftal 

moties. Wat ons betreft kunnen er geen overwegende bezwaren zijn om die niet te ondersteunen, voorzitter. Ik 

begin allereerst met de motie Zeker zijn van eerlijke stagevergoeding. De motie denk ik spreekt wel voor zich, 

zeker zijn van een gelijke stagevergoeding of je nu een mbo’er, hbo’er of wo’er bent. En de motie verzoekt het 

college, voorzitter, de stagevergoeding bij de gemeente voor alle stagiairs op 350 euro per maand vast te stellen. 

En twee ook in regionaal verband bij de  verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen te bepleiten dat dit 

het uitgangspunt is. Deze motie wordt ingediend door de Partij van de Arbeid, D66, SP en Burger Belangen 

Roosendaal, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, die gaat door het leven als motie nummer 8.  

De heer YAP: Aanvullend, voorzitter, ons pleidooi om te investeren in onderwijs. Wellicht voor een aantal van u 

meer een landelijke kwestie. Wij denken dat we lokaal ook hier zeker een rol kunnen spelen. Ik heb dit al 

toegelicht in de Commissie en dit pleidooi hebben we ook al vaker gehouden in deze gemeenteraad. Dit initiatief 

past ook overigens prima in de boodschap van de wethouder, waarin er in de onderwijs- en jeugdagenda werk 

wordt gemaakt om in 2020 perspectief te bieden aan onze jeugd. En Roosendaal wil samen althans dat gaf de 

wethouder aan met de partners, de onderwijspartners, de thema’s uit die agenda vullen met thema’s en 

projecten. En we denken juist dat met deze motie men in 2020 aan de slag kan om met name daarna structureel, 

we hebben daarna ook flinke overschotten, te investeren in onderwijs ook op lokaal niveau. We verzoeken dan 

ook het college om de mogelijkheden te bezien om de jaren ’20, ’21, ’22 en ’23 per jaar 5 ton als 

investeringsruimte structureel vrij te maken om te investeren in het onderwijs en met het onderwijs het komend 

jaar in gesprek te gaan over de besteding van deze middelen. 2 om voor de begrotingshandeling ’20-’21 dat 

voorstel hiervoor aan de raad aan te bieden. En 3 bij de doordecentralisatie van het primair onderwijs inzichtelijk 

te maken dat er ook middelen worden vrijgemaakt die de vorming van IKC’s Integrale Kindcentra stimuleert. 

Voorzitter, deze motie wordt ingediend door de Partij van de Arbeid, Burger Belangen Roosendaal en de 

ChristenUnie.  

De VOORZITTER: En mag rekenen op het nummer 9 voor de beraadslaging. Gaat u verder, meneer Yap. Voordat u 

verdergaat mevrouw Roeken stond er. 
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Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Ik was niet snel genoeg. Ja, ik had een vraag aan de heer Yap hoe hij 

dat dan eigenlijk ziet, want hij zegt laten we 5 ton vrijmaken dan kunnen we eventueel onderwijsachterstanden 

wegwerken, we kunnen een conciërge op iedere school zetten, we kunnen schakelklassen toestaan, we kunnen 

extra jeugdprofessionals inhuren, we kunnen activiteiten bedenken om lessen te verbeteren. We kunnen groene 

schoolpleinen realiseren en we kunnen een leer-werkmakelaar op iedere mbo en vmbo locatie voorzien. Dat is 

knap, maar misschien kunt u het toelichten. 

De VOORZITTER: Meneer Yap, wilt u dat eens toelichten? 

De heer YAP: Ja, ik weet niet wat uw vraag is, want dit zijn voorbeelden die je met dat geld kan doen. Ik schrijf 

nergens dat het in een keer en alles per school moet worden gedaan. Dus wat is uw vraag concreet? 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ik vroeg me af, voorzitter, hoe u daar dan een keuze in gaat maken of wie die keuze dan gaat 

maken laat ik het zo stellen. 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Nou ja, dat heb ik ook proberen uit te leggen net in mijn inleiding op die motie, daarover gaat het 

gesprek juist met onderwijs. Onze fractie is ook al langer in gesprek daarover met het onderwijs en die hebben dit 

soort handvatten ook meegegeven van we zouden dit prettig vinden of dat graag prettig vinden. Ik heb rekening 

gehouden met de opvattingen, onze fractie heef rekening gehouden met de opvattingen van andere partijen in 

de Commissie. Nou dan heb ik even wat lucht gegeven door die opdracht nog eens aanvullend mee te geven voor 

het komend jaar bij het opstellen van die onderwijs en jeugdagenda, maar wel een duidelijk signaal wij vinden dat 

Roosendaal extra middelen voor onderwijs kan uittrekken op lokaal niveau met name voor lokale items die hier 

spelen. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel. Dan had ik nog een vraag als het mag, voorzitter. Bij de doordecentralisatie van 

het primair onderwijs inzichtelijk te maken dat er ook middelen worden vrijgemaakt die de vorming van IKC’s 

stimuleert. Kunt u zeggen met welk doel u deze zin heeft opgenomen? 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Dat je ook gaat kijken of, de wethouder gaf aan de doordecentralisatie past allemaal binnen het 

budget van de Begroting. Ik bedoel we hebben daar geen extra middelen voor nodig. Onze fractie heeft daar 

twijfels over en u moet dat met name in dat licht zien dat ook eventueel van die structureel 5 ton daar een deel 

naartoe kan gaan.  

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers u heeft een aanvullende vraag hierop. Ga uw gang. 
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De heer RAIJMAEKERS: Ja, meneer Yap, misschien heeft u het al toegelicht dan begrijp ik het misschien niet 

helemaal. 5 ton is een hoop geld, is die 5 ton ergens op gebaseerd?  

De VOORZITTER: Meneer Yap. 

De heer YAP: Ja, ik denk dat in de Kadernota en dus ook in de Begroting is voor de jeugd en de onderwijsagenda al 

een x-bedrag gereserveerd. Ik weet uit mijn hoofd niet meer welk bedrag, volgens mij 1, 2 ton en 5 ton achten wij 

wat ruimer. Dat is het eigenlijk en 2020 daarom heb ik richting wat het CDA aangaf wat lucht gegeven aan het 

college om daar in 2020 over in gesprek te gaan met het onderwijs en de andere partners binnen het onderwijs. 

En ik denk dat 5 ton best een realistisch bedrag is. Maar dat zal moeten uitwijzen daar moet ik ook eerlijk in zijn, 

maar door het nu alvast op te nemen kun je in ieder geval wel een soort van stellen dat is toch wel de grens als 

extra investeringsruimte. 

De VOORZITTER: Ik zie de heer Raijmaekers knikken, die gaat ook weer zitten. Dus ik zou u willen vragen om ook 

weer door te gaan met uw termijn. Ga uw gang. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u. Ja, dan een kwestie waar ook een aantal andere partijen in deze raad op zijn 

ingegaan, de afvalstoffenheffing. We hebben een aantal initiatieven daarvoor gezien vanuit de VLP, dank 

daarvoor. Die initiatieven die ondersteunen we ook en we denken dat dat nog kan worden aangevuld met de 

motie Beter afval scheiden. Ook als opmaat naar de tariefvaststelling die we altijd eind van dit jaar moeten doen 

als het gaat om gemeentelijke belastingen. Ja we hebben eigenlijk in de Commissie ook aangegeven we zien nu 

dat de afvalstoffenheffing enorm omhoog gaat en dat geeft ons net als de VLP niet echt een goed gevoel in de zin 

dat het goed scheiden beloond wordt, het tegenovergestelde. Daar heeft het college een uitleg over van ja 

kostendekkend, het valt allemaal binnen die pot. Wat we uitgeven moeten we ook binnenhalen binnen dat 

dossier. Wij denken toch nog steeds dat de ophaalfrequentie een keer per twee weken ten aanzien van het 

restafval in stand kan worden gehouden, want dat kan ook zijn voor mensen die het nu al goed doen een keer in 

de zes weken biedt dan ook nog die ruimte. En we menen ook dat je op een andere manier de tariefvaststelling 

kan doen. Dat kan onder meer dus door het vaste tarief te verlagen en die ledigingen simpelweg te verhogen om 

daar dan de prikkel in te zoeken. Dus vandaar dat we een motie daarover hebben ingediend. Dat doen we of dat 

gaan we nu doen dat doen we samen met de SP en Burger Belangen Roosendaal. We dragen in die motie het 

college op de ophaalfrequentie zoals die nu is een keer per twee weken in stand te houden. En 2, bij de tarieven 

vaststelling in december een voorstel te doen waarbij als uitgangspunt gehanteerd wordt dat de ledigingen na 13 

keer duurder worden, zodat de financiële prikkel om afval beter te scheiden groter wordt, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dat is motie nummer 10 en u bent al door uw tijd heen. Heeft nu nog veel meer in 

uw termijn? 

De heer YAP: Twee moties nog, voorzitter, die ga ik heel snel voorlezen nog. 

De VOORZITTER: Oké, ik geef u die ruimte om het kort en snel voor te lezen. Ga uw gang. 

De heer YAP: Voorzitter, nog een mooi item de energietransitie. Hiervoor hebben de motie Iedereen profiteert 

mee. Publieke zonneparken, solar parken. Ja hadden we die wellicht een jaar eerder al bedacht bij de vaststelling 

van de beleidsvisie, maar goed het kan nog steeds. En we verzoeken in die motie het college om in aanloop naar 
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de regionale energietransitie de RES te verkennen wat de kansen zijn van het in eigen beheer ontwikkelen en 

exploiteren van solar parken. En 2, hiervoor voor de vaststelling van de RES te rapporteren aan de gemeenteraad. 

En deze motie wordt ingediend door de PvdA, D66, ChristenUnie en de Burger Belangen Roosendaal. 

De VOORZITTER: Dank u wel, die gaat door het leven onder motie nummer 11. En in de tussentijd toen ik 

doorging in uw termijn had de heer Villée de behoefte om op uw vorige motie te reageren, motie nummer 10. De 

heer Villée ga uw gang. 

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was niet snel genoeg, de heer Yap helaas wel. Vorige motie bij het 

afval scheiden u stelde ook al in de motie dat de financiële prikkel eigenlijk niet meer leidend is om mensen te 

laten veranderen. U komt daarna wel met weer een andere financiële prikkel die u wilt gaan laten voelen. In het 

verloop in de toekomst is ook gewoon gebleken dat een financiële prikkel door invoering van Diftar is die 

financiële prikkel al eigenlijk voldoende uitgebaat. En er is nu gewoon een volgende stap nodig. Er is een groep 

die vindt dat nu we de financiën hebben gehad, nu hebben we een andere mogelijkheid nodig om mensen 

gedragsverandering te geven. Wat u nu doet u gaat gewoon door met het gemak eigenlijk, want daar gaat het 

om, het gemak van een keer in die twee weken. En u kiest niet voor het ongemak dat mensen eens er duidelijker 

naar moeten kijken hoeveel afval lever ik in en hoe is het ermee en kan ik dat misschien toch gaan minderen door 

beter te gaan scheiden. Bent u niet bang dat door zo achterover te leunen dat er eigenlijk helemaal niets meer 

verandert? 

De VOORZITTER: Meneer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, onze fractie verzet zich wel tegen het framen wat GroenLinks suggereert. Want u 

weet ook dat juist in april het college inzet op meer om beter te communiceren, meer uitleg te geven over hoe 

mensen bewust om kunnen gaan met afval. U heeft ook altijd pleidooi gehouden er is eigenlijk geen afval. Nee, ik 

denk dat met deze motie niet achterover wordt geleund. Maar dit biedt wel gewoon de mogelijkheid voor 

mensen, ik gaf het in april ook al aan als je nu nodig hebt voor een keer in de twee weken dat kan zomaar. Want 

wij vonden bijvoorbeeld die luiermotie volstrekte onzin dat bood namelijk een keer in de twee weken een 

oplossing. Als dat het is een keer in de vier weken, een keer in de zes, een keer in de acht, een keer in de tien dat 

biedt voldoende ruimte en veel mensen doen het al oké. En wij denken dat beleid rondom wat we in april hebben 

afgesproken met een meerderheid van de raad ja niet het beste is. Daar verschillen we simpelweg denk ik van 

mening over. 

De VOORZITTER: De heer Villée. 

De heer VILLÉE: Ja, dus wat u zegt is eigenlijk zijn we niet bereid om een andere groep mensen die het gemak een 

stuk gebruiken om hun gedrag te veranderen, we blijven hangen op dat financiële stuk. En u bent ook bereid hoor 

ik zo net eigenlijk dat u misschien wel de luiers in wilt ruilen voor een beter, goedkoper en een betere 

afvalscheidingsbeleid. Dus in feite bij een van de vorige moties zouden we in feite ook weer die groene zakjes 

terug kunnen krijgen en juist de luier eruit halen. Begrijp ik dat nu goed. 

De VOORZITTER: Meneer Yap. 
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De heer YAP: Voorzitter, ik denk het niet. Ik denk dat GroenLinks het niet helemaal begrijpt. Maar kijk ik wil wel 

vermijden dat we heel dat dossier of de discussie over het afvalbeleid overdoen. En dat doen wij misschien ook 

een beetje met deze motie. Maar ja nogmaals wij dienen dit in omdat wij dat krachtiger vinden dan en dat ook 

nog gewoon mogelijk is omdat we die tariefvaststelling pas eind dit jaar doen. Ik heb overigens wel het concept-

raadsvoorstel vandaag in de dagmail ook gehad maar dat terzijde. Dat dit nog steeds mogelijk is. Het is nog niet 

onomkeerbaar. Want het is nog niet ingevoerd. En dat wil men in maart volgend jaar gaan doen. Wij doen toch 

nog een poging om dat anders te regelen.   

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Villée. De heer Verbeek heeft ook een vraag aan u meneer Yap, dus. Ja, ze 

staan in de rij ook voor u. 

De heer VERBEEK: Voorzitter, dat gaat dan wel over de motie Iedereen profiteert mee. De heer Yap die roept op 

om dus als derde zijnde zelf zonneparken te gaan ontwikkelen in ieder geval dat te onderzoeken. Maar de 

ontwikkeling van zonneparken brengt risico’s met zich mee ook financiële risico’s. Hoe kan de Partij van de Arbeid 

verantwoorden dat deze risico’s op de schouders van de gemeente komen te liggen. 

De VOORZITTER: Voor de mensen thuis het is een reactie op motie nummer 11 die net ingediend is. Ga uw gang, 

meneer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, volgens mij alle ontwikkelingen brengen risico’s met zich mee. Als wij grond uitgeven 

en we gaan het ’t Zand en De Hoogte ontwikkelen in Wouw dat levert ook risico’s met zich mee. Als wij, we 

hebben het net gehad over afvalbeleid die keuze kan ook risico’s opleveren ja. Volgens mij denken we dat dit een 

prima initiatief is om eens te bezien. Juist ook omdat ons voornaamste argument ook is dat we nu zien dat er 

buitenlandse investeerders komen waar wij, waar onze fractie niet zo zeer op zit te wachten. En wij denken dat 

dit initiatief mogelijk in die RES kan worden betrokken om die energietransitie ook mee te doorlopen. 

De VOORZITTER: Dan heeft de heer Goossens ook een vraag aan u. Ga uw gang, de heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Wij zagen de motie komen en ik begon hem zo to lezen en dacht dat 

is een mooie motie. Inderdaad die buitenlandse investeerders laten we dat samen doen. Kunnen de opbrengsten 

terugvloeien naar de bewoners en ineens werd duidelijk van goh wij gaan als gemeente zelf een zonnepark 

bouwen, inrichten, beheren en uitnutten. Wij worden een marktpartij. Lezen wij dat goed? 

De VOORZITTER: Meneer Yap. 

De heer YAP: Ja, markt, ik weet… Kijk de gemeente is niet echt een privaat iets, dus ik denk niet dat de gemeente 

zo snel een marktpartij wordt. Maar ik denk wel dat je dit in eigen beheer kunt ontwikkelen. De DER bijvoorbeeld 

doet dat warmtenet dat is een BV dat ontwikkelt ook met de bijbehorende risico’s iets. Dus ik denk dat dit best 

kan via een constructie en ik zou ja ik zou niet te negatief willen insteken. Ik denk juist meer positief en de 

indieners denken dat met ons mee. Dus nogmaals ik denk dat hier best een kans kan liggen om dit eens nader te 

bekijken. Ik zeg niet dat we het direct moeten doen. We vragen ook om dat te verkennen.  

De VOORZITTER: Meneer Goossens. 
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De heer GOOSSENS: Ja, u gaf daarnet ook het voorbeeld van we gaan bouwen in Wouw. De gemeente neemt het 

initiatief, die verzorgt iets, die faciliteert. Maar dan op een gegeven moment gaat er een projectontwikkelaar gaat 

daar bouwen die gaat de huizen verkopen. En dat is op een gegeven moment wat u zegt van goh kijk in dit 

voorstel gaat u op een gegeven moment zelf die energie opwekken, zeg maar. Vindt u dat echt een overheidstaak 

om dat te gaan doen want u geeft daarbij in herinnering in zone 3 roepen wij net bewoners op om dat te gaan 

doen. En dat kan uw motie ook, het eerste deel van de motie die beschrijft van kunnen Roosendaalse bewoners 

dat zelf niet gaan doen. Dat die revenuen daar naartoe vloeien dat die kunnen investeren in hun dorp. Maar u wilt 

het als gemeente doen. Wij zien liever dat het de bewoners is. Deelt u die mening ook niet? 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Volgens mij kan dat hand in hand gaan. En ik denk dat daar tekstueel wel een wijziging op het 

dictum kan worden  gemaakt. Want ik denk wel dat de insteek kan zijn samen met bewoners, gemeente en 

bewoners. En over die woningbouw, volgens mij geeft u daar niet helemaal een correcte weergave, want volgens 

mij zijn een aantal projecten juist in eigen beheer uitgegeven. En vervolgens dat daar partners bijkomen kijken is 

logisch.  

De VOORZITTER: Zo te zien heeft u de vraag goed beantwoord. Dan ga ik naar de heer Van den Beemt. De heer 

Van den Beemt ga uw gang. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. We kunnen het altijd nog het gemeentelijk zonne-

energiebedrijf gaan noemen later of als u  het wat breder trekt Provinciale Noord-Brabantse zonne-

energiemaatschappij. Wat de VVD vooral even wil weten, voorzitter, is botst dit nu eigenlijk niet met het 

amendement wat het CDA ging indienen. 

De VOORZITTER: Meneer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, nee want ik denk dat dat amendement geen meerderheid vanavond gaat krijgen.  

De VOORZITTER: Meneer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, daar heb ik geen vervolgvragen bij, voorzitter. 

De VOORZITTER: Daar heeft u geen vervolgvraag meer bij. En meneer Yap u was bezig met uw laatste motie. 

De heer YAP: Voorzitter, ja de laatste motie Verlaging maximum snelheid snelweg A58. Daarbij doen we eigenlijk 

een oproep aan alle VVD’ers in de raad, die zitten hier. Die zitten niet alleen daar, maar die zitten op meerdere 

plekken tegenwoordig in deze raad. Om juist in te zetten op een verlaging van die maximum snelheid, voorzitter. 

de wethouder VVD had weinig bezwaren in de Commissievergadering. Het Rijk lijkt ook al die kant op te gaan. En 

wij denken als wij hier als Roosendaal ook even krachtig als gemeenteraad dat signaal geven, ja dat lijkt ons mooi. 

We dragen dan ook het college op in overleg met de Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat te 

bewerkstellingen dat de maximumsnelheid van verkeer op de A58 wordt aangepast respectievelijk van 130 naar 

100 kilometer per uur en van 100 naar 80 kilometer per uur. En 2, hierin samen op te trekken met de regio en 
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meer in het bijzonder de gemeenten langs het tracé van de A58. Voorzitter, deze motie dienen we samen in met 

D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Maar de heer Van den Beemt ja die werd toch geactiveerd, een beetje 

geprikkeld zie ik. Aan u het woord meneer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou het eigenlijk best wel serieus. Kijk de Partij van de 

Arbeid dient eerder deze avond een amendement in om de Minister te vragen om mee te betalen aan een tunnel 

van zo’n 14 miljoen, zodat de mensen uit Roosendaal een minuut eerder bij het ziekenhuis kunnen zijn. En nu 

komt u ook nog met een motie, gericht aan dezelfde Minister waarin u vraagt ervoor te zorgen dat mensen uit 

Woensdrecht of Tholen een minuut of twee, drie later in dat ziekenhuis gaan zijn. Hoe gaat u dit verkopen, 

voorzitter, aan die Minister en aan die buurgemeenten.  

De VOORZITTER: Dat is een heldere vraag, meneer Yap. Ga uw gang. 

De heer YAP: Voorzitter, volgens mij is het initiatief van de ondertunneling heeft het niet zo zeer te maken met 

snelheid, maar vooral met verkeersveiligheid. En dit initiatief zien wij ook in dat licht en ook onder meer milieu, 

natuur, enzovoort. Dus dat verband wat u trekt ziet onze fractie en misschien de indieners dat horen we in 

tweede termijn wel, ook niet.  

De VOORZITTER: Maar daar neemt de heer Van den Beemt geen genoegen aan, ga uw gang. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dat is het te verwachten antwoord, zoals gebruikelijk de Partij van de 

Arbeid gaat verzoeken aan een ander om iets onmogelijks te verkopen. Veel succes ermee.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Dat was geen vraag. Ik ga door naar de heer Heeren. De heer Heeren.  

De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Zoals u ongetwijfeld weet loopt de A58 van Vlissingen tot ik geloof 

Eindhoven is dat het hele traject wat u in gedachten heeft om daar de snelheid te verlagen of een ander gebied. 

De VOORZITTER: Meneer Yap. 

De heer YAP: Nee, voorzitter, kijk in onder meer zover mijn kennis nu reikt de gemeente Goirle en Tilburg hebben 

vergelijkbare moties aangenomen voor hun gedeelte. Ik denk dat deze oproep juist moet zien voor ons gedeelte. 

En laten we hopen dat dat stapsgewijs wordt uitgerold dat iedere gemeente aan dat tracé gemeenteraden 

dergelijke oproepen gaan doen.  

De VOORZITTER: Dank u wel, dat is een helder antwoord. Gaat u staan voor een interruptie meneer Van Nassau. 

Meneer Van Nassau ga uw gang. 
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De heer VAN NASSAU: Dank u wel, voorzitter. Ja ik vraag met toch af wat nu precies de reden is om te vragen om 

die maximum snelheid te verlagen zeker die van 100 naar 80, is dat milieuwinst, denkt u aan ongevallen. Wat is 

nou precies de achtergrond. 

De VOORZITTER: Meneer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, met alle respect ik wil alle overwegingen voorlezen, maar daarin staat volgens mij de 

achtergrond van de motie als het gaat om we hebben gezien het advies van Commissie Remkens, over het 

verlagen van de maximum snelheid op snelwegen. Geluidshinder, doorstroming, verkeersveiligheid, ik denk dat 

dat volgens mij uw vraag beantwoord.  

De VOORZITTER: Meneer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Ja, ik heb natuurlijk ook het dictum gelezen alleen een aantal jaren terug hebben ze dit in 

Rotterdam ook gedaan 80 kilometer voorgesteld. Als je daar rijdt sta je vast. Ze hebben naderhand dat berekend 

en ze hebben nooit verwacht hoeveel meer uitstoot daar zou komen als wat er nu is. Dus ze hebben de beste 

intenties gehad, dat geloof ik wel. Ik snap de intentie van de motie. Alleen in eerdere gevallen is er dan echt 

bekend dat het er dan juist veel vaker vast gaat staan. 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, volgens mij gaat u nu appels met peren vergelijken want ja Rotterdam is toch echt een 

volstrekt andere situatie ook qua verkeersdrukte en ja volgens mij kunnen we dat compleet niet vergelijken met 

de situatie hoe ons tracé is ingericht. Ik neem maar het voorbeeld van Bergen op Zoom knooppunt Markiezaat 

richting Roosendaal knooppunt De Stok en verder, ja dat is totaal onvergelijkbaar met de situatie waar u op doelt. 

De VOORZITTER: Helder. Voor de beraadslaging wilde ik nog opmerken dat deze motie onder motie nummer 12 

door het leven gaat. En dan ga ik door naar de termijn van de heer Emmen van D66. De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanavond wil ik niet de Commissievergadering overdoen. Ik 

zal me dus beperken tot het kort toelichten en indienen van ons amendement en onze moties. Om te beginnen 

ons amendement Schrappen wifi in de binnenstad. Voorzitter, in een tijd dat snel mobiel internet voor vrijwel 

iedereen beschikbaar is heeft openbaar wifi haar toegevoegde waarde verloren. De service aan bezoekers is 

overbodig geworden en alleen de veiligheidsrisico’s van een openbaar netwerk resteren. Ook het ontwikkelen van 

de aan de wifi gekoppelde reclame app past niet meer in deze tijd van privacy en databewustheid. Daarom is D66-

Roosendaal van mening dat de kosten van een openbaar wifi-netwerk niet meer opwegen tegen de baten. En in 

het kader van verantwoord omgaan met belastinggeld betekent dat het schrappen van de plannen, het 

terugstorten van de ontvangen EU-subsidiegelden en het terugstorten van onze eigen middelen in de Algemene 

Reserve zodat ze aan andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld alle fraaie en vooral nuttige moties en 

amendementen die vandaag behandeld worden besteed kunnen worden. Graag dien ik dan nu het amendement 

in.  

De VOORZITTER: Ga uw gang. 
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De heer EMMEN: Aan te vullen met, met dien verstande dat uit Programma 3 Werk en Ondernemen, kopje 

ruimte voor innovaties het punt “we realiseren wifi en beacons in de binnenstad en ondersteunen de 

ontwikkeling van een app om bezoekers van de binnenstad informatie te verstrekken specifiek voor de locatie 

waar ze zich bevinden wordt geschrapt. En 2, de reeds ontvangen subsidiegelden teruggestort worden en de 

vrijgekomen middelen gestort worden in de Algemene Reserve. Dit amendement is mede ingediend door de VLP 

en de SP waarvoor dank.  

De VOORZITTER: En die gaat door het leven onder amendement nummer 9. Gaat u verder meneer. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, graag wil ik nu de motie een kader voor ongevraagde inbreng 

van inwoners… 

De VOORZITTER: Neemt u mij alstublieft niet kwalijk. Ik had niet gezien dat meneer Van Broekhoven opgestaan 

was. Ga uw gang. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Toch nog even een kleine vraag hierover. Want u ging heel 

snel door te zeggen 4G, 5G tegenwoordig, de ontwikkelingen gaan snel dus het is voor iedereen in principe 

beschikbaar. Toch is er nog een groot gedeelte van de jeugd en met name tieners denk ik, maar ook jongeren die 

al vroeg een mobieltje hebben die toch erg afhankelijk zijn nog van wifi. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen dan ja 

heeft de oudste misschien wel een mobiel abonnementje. Maar de jongste is nog heel erg afhankelijk van wifi. En 

voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad en ook om je kinderen mee te krijgen dan is het toch misschien wel 

handig dat wifi nog steeds bestaat. Hoe kijkt u daar tegenaan dat niet iedereen dat kan betalen.  

De VOORZITTER: Meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Goede vraag van de heer Van Broekhoven. Ik denk dat je het vooral 

zo moet zien dat wifi in cafés, in winkels natuurlijk nog steeds kan bestaan op particulier initiatief van de 

ondernemer in kwestie. Maar het aanleggen van een openbaar netwerk met alle kosten en veiligheidsrisico’s van 

dien is een dusdanig grote stap dat dat niet opweegt tegen die ja paar pubers met hun eerste telefoontje om het 

even oneerbiedig te zeggen. Ik gun ze hun wifi, maar ik denk niet dat deze kosten in verhouding staan tot de 

opbrengst. 

De VOORZITTER: Meneer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een paar pubers? Ik zou zeggen ga eens naar een 

middelbare school in Roosendaal en vraag eens of ze drie minuten de wifi uit willen schakelen? Dan gaat u op het 

plein staan en dan gaat u merken wat die paar pubers daarvan vinden. Maar in vervolg  daarop, voorzitter, wat u 

nu eigenlijk aan het stimuleren bent dat zal een andere fractie hier heel erg aanspreken trouwens is u zegt de 

pubers moeten maar naar het café gaan. Het café als hoeksteen van de samenleving hoorde ik iemand een keer 

zeggen in deze zaal. Dus een stem heeft u binnen, maar u bent er een paar andere kwijt volgens mij. Maar u kunt 

toch niet serieus bedoelen dat tieners en mensen met wat minder inkomen dat die maar in de winkel of voor de 

winkel moeten gaan rondhangen om even wifi te hebben? 
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De VOORZITTER: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Voorzitter, zeker niet. Maar als we ervan uitgaan dat men in de binnenstad is en dat beoogt 

deze wifi, dat beoogt de app die daaraan gekoppeld wordt om het bezoek aan onze binnenstad, onze winkels en 

onze horeca te stimuleren dan denk ik dat het verantwoord is om te zeggen laat de winkels, laat de horeca zelf de 

verantwoordelijkheid nemen voor de wifi. Het station is gepasseerd dat we dat op een collectieve wijze vanuit de 

gemeente moeten organiseren. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, maar, voorzitter, is dat nou niet precies wat we hebben gedaan in Roosendaal. Dat 

de ondernemers, de winkeliers, de binnenstad als geheel met de gemeente in de BV gezamenlijk die wifi aan het 

organiseren was. Nu roept u exact op te gaan doen wat gedaan wordt. 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Ja, voorzitter, als dat zo was was dit amendement overbodig. Helaas is het zo dat er een flink 

bedrag subsidiegeld vanuit de EU en een flink bedrag van onze eigen middelen ingestoken worden en dat vindt de 

fractie van D66 anno 2019 of anno 2020 straks onverantwoord.  

De VOORZITTER: Dank u wel, gaat u verder meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik was net bij het punt dat ik de motie in het kader van ongevraagde 

inbreng van inwoners en andere partners toe wil lichten. Deze motie beoogt niet het bestaande inspraakproces te 

veranderen. Ook staat hij niet in de weg van de ontwikkelingen rondom Roosendaal spreekt Roosendaal doet. 

Deze motie beoogt alleen handvatten en duidelijkheid te bieden voor de ongevraagde inbreng van enthousiaste 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners die nu worstelen met de vraag hoe ze contact op kunnen 

nemen met de gemeente. Voorzitter, ik zou graag deze motie indienen. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer EMMEN: Verzoekt het college heldere spelregels voor ongevraagde inbreng buiten de reguliere 

inspraakprocedures door inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op te stellen. Twee, om 

gebruikelijke informatiekanalen van de gemeente Roosendaal toe te lichten hoe inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties ongevraagde inbreng aan kunnen reiken. En punt 3 deze voorgestelde spelregels 

en informatiekanalen voor het zomerreces van 2020 aan de raad voor te leggen. Deze motie wordt mede-

ingediend door Burger Belangen Roosendaal, waarvoor dank. 

De VOORZITTER: dan krijgt dat nummer 13. Ik zie de heer Raggers opgaan. Die wil een vraag aan u stellen. Ga uw 

gang meneer Raggers.  
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De heer RAGGERS: Ik zou D66 graag willen vragen of het nu een probleem is dan. Vinden burgers nu met ideeën 

geen ingang geen gehoor bij onze gemeente? 

De VOORZITTER: Meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Dat is een zeer legitieme vraag van de heer Raggers. Ja, een mondige 

burger zal met enige moeite de juiste kanalen weten te vinden. Maar er bestaat nu een hindernis om dat te doen, 

zeker voor de minder mondige burger. Een simpel informatiekanaal waarbij ze weten mijn brief, mijn telefoontje 

mijn vraag, mijn suggestie, komt op het juiste adres aan. Het is toch een stukje service wat wij naar onze inwoners 

kunnen verlenen. Juist omdat wij hen zo graag in de kracht willen plaatsen, omdat we graag willen dat ze 

participeren, omdat we graag willen dat ze meedenken. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Kort een vervolgvraag. Als we nu via een van de bekende 

communicatiekanalen contact willen opnemen met de gemeente gaat de gemeente ze dan gewoon doorsturen 

naar de juiste loketten in onze gemeente? 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Ja, voorzitter, als het goed is wel. En dat maakt eigenlijk dat behalve dan het verduidelijken van 

de kaders waar binnen men de mogelijkheid heeft om inbreng te leveren. Dat is een ander deel van deze motie, 

denk ik dat wat betreft de communicatie inderdaad het simpelweg publiekelijk aangeven dat contact opnemen 

via een van de communicatiekanalen van de gemeente volstaat om op de juiste manier geholpen te worden. 

De VOORZITTER: De heer Raggers gaat zitten. Maar ik zie de heer Goossens opstaan. Dus ik wacht nog even met u 

te verzoeken door te gaan met uw termijn. De heer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Wij zitten te twijfelen net als de heer Raggers met deze motie maar 

dat gebeurt toch. We hebben toch heel veel, doe een melding op facebook je krijgt een reactie terug, doe iets op 

Twitter, ze reageren op WhatsApp. Wij zien het probleem niet, ook met uw toelichting niet. Kunt u dat toch 

duidelijker maken. 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Ik zal voor de heer Goossens nog een poging wagen om het te 

verduidelijken. U heeft volledig gelijk. Op het moment dat een burger of ondernemer of maatschappelijke partner 

iets inbrengt, contact opneemt met de gemeente, dan worden zij op de juiste manier te woord gestaan. Laat daar 

geen twijfel over bestaan. Maar het feit dat er een zekere hindernis overwonnen moet worden, is dit wel het 

juiste adres, moet ik wel via dit kanaal contact opnemen. Dat er nergens te vinden is ik heb een suggestie waar 

kan ik er mee terecht is toch een hindernis die je opwerpt wat wat ons betreft onwenselijk is omdat we zo graag 

willen dat burgers hun inbreng kunnen leveren.  
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De VOORZITTER: Gaat u verder, meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zou graag de motie in kaart brengen en aanpakken 

onveilige buurt toelichten. Hoewel deze motie redelijk voor zich spreekt zou ik u graag het soort situatie willen 

schetsen waar deze motie een antwoord op beoogt te geven. In verschillende buurten in onze gemeente zijn veel 

doorsteekjes van voet- of fietspaden tussen dichte inmiddels volgroeide bossage. Om maar een voorbeeld te 

noemen bijvoorbeeld langs de Diamantdijk. Deze doorsteekjes vormen vooral in het donker onoverzichtelijke 

eilandjes waar mensen even aan het zicht en daarmee de sociale controle onttrokken worden. Met alle gevoelens 

van onveiligheid en mogelijke feitelijke onveiligheid van dien. Op dit soort situaties beoogt deze motie een 

antwoord te vormen. En graag zou ik de motie dan indienen. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer EMMEN: Verzoekt het college bij de werkzaamheden aan voet- en fietspaden rekening te houden met de 

overzichtelijkheid en de donkere onoverzichtelijke plekken waar mogelijk aan te passen door middel van 

snoeiwerk of extra verlichting. Twee, bij serieuze klachten over onveilige situaties bijvoorbeeld via de  

BuitenBeter App uit te zoeken of eenvoudige ruimtelijke aanpassingen het verschil kunnen maken. En 3 deze 

aanpassingen tijdens regulier onderhoud aan de betreffende voet- en of fietspaden en of groenvakken uit te 

voeren. Deze motie is mede-ingediend door de Partij van de Arbeid en Burger Belangen Roosendaal, waarvoor 

dank. 

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel. Hij krijgt nummer 14 en de heer Raggers heeft daar een vraag of opmerking 

bij. Ga uw gang, meneer Raggers. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen, mijn eerste vraag is eigenlijk ik mis een beetje 

terugkomen in de motie wat wel in de titel staat de naam van de motie, het in kaart brengen van de onveilige 

plekken in onze buurten. 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, daar kan ik vrij kort op reageren. Het betreft hier vooral het 

duidelijk noteren van de meldingen zoals ze uit de BuitenBeter app, maar ook via andere kanalen en daarnaast 

ook de constateringen van  de mensen die aan het werk zijn tijdens die onderhoudswerkzaamheden dat die 

gewoon centraal kunnen melden dit valt mij op daar kunnen we werk van maken.  

De VOORZITTER: Meneer Raggers, ga uw gang. 

De heer RAGGERS:  Dank u wel, voorzitter. En dan eigenlijk mijn belangrijkste vraag. Onveilige plekke moet je 

volgens mij altijd willen aanpakken, zeker ook in onze gemeente. Dan wil ik graag vragen aan de fractie D66 of bij 

die serieuze klachten waar ook over wordt gesproken ook eventueel kan worden gedacht aan camera’s om de 

veiligheid  te verbeteren. Of gaan we het echt alleen oplossen met lantaarnpalen en het snoeien van struiken. 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 
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De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. En dank aan de heer Raggers voor deze vraag. Op het moment dat een 

situatie dusdanig is dat camera’s noodzakelijk zijn dan staat bij mijn weten staan de kaders die wij nu hebben 

binnen deze gemeente de mogelijkheid al toe om camera’s te plaatsen. Maar voor een exact antwoord daarop 

denk ik dat ik toch door moet verwijzen naar de portefeuillehouder, die uiteindelijk gaat over de plaatsing van 

camera’s.  

De VOORZITTER: Meneer Raggers, ga uw gang. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Kleine vervolgvraag dan. Volgens mij hebben we op dit moment ook 

wel de mogelijkheden om te snoeien en verlichting aan te brengen in onze gemeente. Dus dat geldt ook voor de 

camera’s en ik weet dat daar meer voor nodig is om een camera aan te brengen, maar ja het zou de VLP helpen. 

Bij ons zou het licht gaan branden voor deze motie indien u camera’s als mogelijke optie wilt overwegen in uw 

motie. 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Ja, voorzitter, ik sluit die optie niet uit. Maar het valt een beetje buiten de scope van deze motie 

om de camera’s ook te noemen. Het gaat echt over eenvoudige ruimtelijke inpassingen. Ik denk dat het plaatsen 

van camera’s van dusdanig niveau is dat deze motie daar eigenlijk geen betrekking meer op heeft. Maar ik 

benadruk nogmaals ik zeg absoluut geen nee tegen de plaatsing van een camera wanneer dat echt noodzakelijk 

is.  

De VOORZITTER: Voordat u gaat zitten meneer Raggers, heeft u de vraag over cameratoezicht nu wel of niet 

gesteld aan de portefeuillehouder. 

De heer RAGGERS: Nee, voorzitter, ik heb hem alleen gesteld aan de heer Emmen. 

De VOORZITTER: Heel goed. Dan wordt die ook niet door de portefeuillehouder beantwoord. Dank u wel. De heer 

Breedveld, ga uw gang. 

De heer BREEDVELD: Voorzitter, over cameratoezicht… Nee, is een grapje. Nee, nee, nee, nee, meneer Raggers de 

motie die u voor heeft, of sorry het is heel slecht ja… Sorry, wakker worden zou ik haast zeggen. Meneer Emmen 

van D66 u geeft in uw motie aan en ik heb hier wel een gevoel bij een motie van wantrouwen dan heb ik toch wel 

deze motie voor me liggen als ik deze lees. Want u, u, ja het lijkt erop als u, zoals u het beschrijft dat we serieus 

dachten over onveilige situaties moet dat uitgezocht worden. Ja dan lijkt het alsof het college dat binnenkrijgt 

zo’n serieuze klacht en gewoon denkt nou prima dank u wel voor de serieuze klacht of voor de melding of voor 

wat dan ook. Ik vind het wel een beetje wantrouwen uitstralen, want ik denk dat die ambtenaren en de 

gemeentelijke organisatie alles doet om die problemen op te lossen. Dus ligt het bij dat wantrouwen of bij de 

problemen of ligt het bij puur het in kaart brengen van de klachten via BuitenBeter app. 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 
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De heer EMMEN: Ja, voorzitter, laat voorop staan het is zeker geen motie van wantrouwen, integendeel. Het gaat 

om het benadrukken dat er plaatsen zijn die om vaak legitieme redenen nog niet aangepast zijn om veiliger te 

voelen, veiliger te zijn. En deze motie beoogt toch daar meer de nadruk op te plaatsen en het signaal af te geven 

dat we het van belang vinden dat onze inwoners zich overal veilig kunnen voelen en om toch eens extra te kijken 

naar dat soort kleine doorsteekjes die nu vaak niet de focus zijn van het beleid, omdat dat niet de echte grote 

knelpunten van onveiligheid zijn in onze gemeente. 

De VOORZITTER: De heer Villée heeft een aanvullende vraag zie ik. Ga uw gang meneer Villée 

De heer VILLEÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals ik hem lees een beetje in dezelfde stijl van de BuitenBeter app die 

wij hebben. Fantastische app moet ik zeggen, gebruik hem ook vaak. Als je daar een melding doet dan krijg je 

daar een antwoord op dan wordt dat geregeld, binnen 48 uur dan is het ook geregeld. Is het nou zo dat het 

eigenlijk zo is dat er eigenlijk misschien te weinig mensen weet hebben van dit soort middelen die ze kunnen 

gebruiken om juist te communiceren en juist de juiste meldingen te geven, zodat hun omgeving verbeterd wordt. 

Of ervaren de mensen zelf misschien de omgeving niet als onveilig? 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het een goede suggestie van de heer Villée dat er inderdaad 

meer gewerkt moet worden aan de bekendheid van kanalen zoals de BuitenBeter app. Maar ik denk dat het in 

deze situatie wat onduidelijk is hoe je hier op dit moment met de BuitenBeter app mee uit de voeten kunt. De 

BuitenBeter app heeft de optie een onveilige situatie melden, maar dat heeft althans zo ervaar ik het als ik de app 

open, meer betrekking op een situatie waarin personen zich verdacht ophouden, waarin een verdacht voertuig op 

een vreemde plek staat, etcetera en minder de fysieke inrichting van een plek die een onveilige situatie op kan 

leveren. 

De VOORZITTER: De heer Villée neemt daar genoegen mee. Gaat u verder, meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Daarmee kom ik bijna tot het slot van mijn betoog. 

De VOORZITTER: Niet voordat ik het woord heb gegeven aan de heer Heeren, die kwam echt aanvliegen dus ik… 

Meneer Heeren interruptie. 

De heer HEEREN: Ja, dank u wel. De snelheidsbeperking hadden we al achter de rug. Nee, het ging nu inderdaad 

om de motie van u. Er werd aangegeven dat er natuurlijk een aantal mogelijkheden zijn om dat al op te lossen 

door of verlichting of te snoeien. Maar dat is voor de raad op dit moment niet inzichtelijk. Met uw motie probeert 

u dan ook te bewerkstelligen dat het inzichtelijk wordt voor de raad en daarover gerapporteerd wordt, zodat we 

daar ook op die manier mee om kunnen gaan. 

De VOORZITTER: Meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Voorzitter, ik heb ervoor gekozen om rapporteren naar de raad niet in deze motie op te nemen, 

omdat ik het vooral van groot belang vind dat dit soort plekken aangepakt worden. En als het gebeurt dan kunnen 
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alle raadsleden hier aanwezig met hun eigen ogen zien dat er werk van gemaakt wordt. Ik denk dat dat voor zich 

spreekt.  

De VOORZITTER: De heer Heeren gaat zitten, daarmee is zijn vraag beantwoord. U was aan het einde van uw 

termijn? 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Zo goed als. Resteert mij nog een laatste motie. Een motie die eigenlijk 

geen toelichting behoeft. Populaties bijen en andere insecten staan al jaren onder druk en geen middel is zo 

gemakkelijk als het planten van meer bloemen om deze dieren te helpen. Dus graag zou ik deze motie indienen.  

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer EMMEN: Verzoekt het college bloeiende planten en weidebloemen toe te voegen aan het palet planten 

en boomsoorten waaruit bewoners kunnen kiezen en twee de toegevoegde waarde van een keuze voor deze 

bloeiende planten en weidebloemen tijdens het keuzeproces nader toe te lichten. Deze motie wordt mede-

ingediend door de Partij van de Arbeid, de VLP, GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, de Roosendaalse Lijst, 

de ChristenUnie, waarvoor dank. 

De VOORZITTER: Dank u wel. En motie nummer 15 geworden en ik zie mevrouw Suijkerbuijk die daar een vraag 

bij heeft. Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden dit een hele mooie en sympathieke motie. Wij 

lezen dat de motie zich vooral ook richt op de bijenpopulaties. Nu is er de mogelijkheid om als gemeente een bij-

vriendelijke gemeente te worden. Als ik de motie zo lees dan is de ja dan is de gemeente straks maar een stap 

daarvan verwijderd. Overweegt D66 om dat in het dictum op te nemen om de mogelijkheid te bezien. 

De VOORZITTER: Meneer Emmen. 

De heer Emmen: Voorzitter, ik ken het initiatief. Onze buurgemeente Rucphen is onder andere al een bij-

vriendelijke gemeente. Ik denk dat het een heel mooi streven is om als Roosendaal ook een bij-vriendelijke 

gemeente te worden en ik zou dan graag de vraag even door willen spelen naar de portefeuillehouder of de 

portefeuillehouder de mogelijkheid ziet om met deze motie een bij-vriendelijke gemeente te worden. 

De VOORZITTER: Volgens mij is het een bij-vriendelijke portefeuillehouder dus dat gaat helemaal goedkomen of 

niet, zeg ik nu dingen die… Goed. De vraag wordt doorgezet, meneer. Dit was uw termijn? 

De heer EMMEN: Dit was het einde.  

De VOORZITTER: Ja. O, ik zie meneer Goossens nog. Ga uw gang. 
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De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. De D66 staat ook onder de motie van de PvdA publieke solarparken. 

We gaan het niet herhalen. Maar u heeft net het gesprek tussen mij een collega Yap gehoord. Is het een 

overheidstaak om zelf dat te doen of is de bedoeling van de motie meer om de bewoners in kracht te zetten. Wat 

is uw mening daarover in deze motie? 

De VOORZITTER: Meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Voorzitter, wat mij betreft is de motie van de Partij van de Arbeid een goede aanvulling op de 

motie die D66 eerder in stemming heeft gebracht en ook in deze raad is aangenomen om collectieve initiatieven 

voor zonneparken te stimuleren. Ik denk dat de participatie van de gemeente van bijvoorbeeld een BV of in een 

andere vorm ook een steentje bij kan dragen in het bereikbaarder maken van solarparken voor de inwoners van 

Roosendaal. 

De VOORZITTER: Meneer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Maar zoals ik u hoor zegt u ook de bewoners zijn de eigenaar en de gemeente faciliteert of 

participeert met de derden, maar de bewoners zijn eigenaar van zulke parken. 

De VOORZITTER: Meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Ja, voorzitter, dat zou voor mij qua interpretatie de voorkeur hebben maar ik heb geen 

zwaarwegende bezwaren tegen een gemeentelijk initiatief. 

De VOORZITTER: Dank u wel. En ik zie niemand meer opstaan. Neemt u nog even plaats, meneer Emmen. Dan wil 

ik voordat ik verder ga, wil ik een ordevoorstel doen. Er resten ons nog drie termijnen, drie eerste termijnen van 

Burger Belangen Roosendaal, van de ChristenUnie en van de Lijst Wezenbeek. Maar het eten staat klaar het is 

19.00 uur. En ik wil u ook graag vrolijk hier houden en niet al te knorrig worden dat we niet kunnen eten. Kunt u 

instemmen met mijn ordevoorstel om nu te schorsen voor een half uur om te gaan eten. Kijken of we het in een 

half uur kunnen redden. Mag ik u dan vragen even te blijven zitten, want ik heb ook nog een mededeling dat is 

voor onze bode, Elise Nielen. Kan Elise even binnenkomen. Ja zeker. Dat was niet geheel verwacht zoals u ziet. 

Voor Elise onze bode is dit de laatste vergadering waarin zij in functie als bode in facilitaire zin aanwezig is, dus ik 

denk dat zij wel een groot applaus verdient. Elise maandag zullen we uitgebreid stilstaan bij je afscheid, maar we 

willen je nu al heel hartelijk bedanken voor al die jaren trouwe dienst en al die dienstverlening en daar hebben we 

een mooi bosje bloemen voor. Bij deze. 

<<Vanuit de raadszaal klinkt applaus>>. 

De VOORZITTER: De vergadering is geschorst tot 19.30 uur. 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor de dinerpauze. 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
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De VOORZITTER: Zo onze magen zijn weer gevuld en wij kunnen weer aan de slag. Ik wil graag het woord geven 

aan mevrouw Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal. Graag uw aandacht alstublieft. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee moties voor vanavond. En de eerste motie is Activiteiten 

en Nederlandse les voor ouderen met een migratieachtergrond. Ik zou graag de strekking van mijn motie meer 

willen toelichten. Als het gaat om de motie Activiteiten en Nederlandse les voor senioren met een 

migratieachtergrond dan is de strekking van mijn motie om groepen meer te betrekken in de Roosendaalse 

samenleving. Ik zou graag willen dat ze meer kunnen meedoen met activiteiten in hun eigen leefomgeving. Als 

ook nog eens in dezelfde buurthuis Nederlandse lessen gegeven zou kunnen worden door bijvoorbeeld een 

gepensioneerde vrijwillige leraar of lerares, dan heb je twee vliegen in een klap. En ze leren Nederlands en ze 

doen mee in de samenleving van Roosendaal. En dan zijn ze ook niet meer eenzaam. Motie Activiteiten en 

Nederlandse les voor senioren met een migratieachtergrond. De raad van de gemeente Roosendaal in 

vergadering bijeen op 7 november 2019 gehoord hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 2020. 

Constaterende dat senioren met een migratieachtergrond vaak thuisblijven waar het risico op eenzaamheid mede 

door hun taalachterstand op de loer ligt. Deze groep mede door culturele achtergrond niet proactief actie 

onderneemt om zelf op zoek te gaan naar mogelijkheden om deze taalachterstand in te lopen. Men door de 

taalachterstand moeite heeft om goed mee te kunnen doen in de samenleving en men daardoor ook niet in 

aanmerking komt met de juiste organisaties en maatschappelijke vangnetten die er zijn, waardoor ook op het 

gebied van gezondheid en financieel vlak problemen ontstaan. Er op dit moment geen mogelijkheid bestaat voor 

deze senioren om taallessen te volgen speciaal gericht op deze doelgroep, met lage drempel en deze 

Roosendalers zelfs uitwijken naar Bergen op Zoom waar deze activiteiten wel plaatsvinden. Verzoekt het college 

om onderzoek te doen hoe netwerkpartners zoals bijvoorbeeld zorginstellingen en buurthuizen een betere rol 

kunnen krijgen, zodat er passende mogelijkheden komen voor deze senioren met een migratieachtergrond. 

Waardoor men op een laagdrempelige manier en dichtbij de eigen woning in de wijken en dorpen deze 

taalachterstand in kan lopen, elkaar kan ontmoeten, gezamenlijke activiteiten kan ondernemen en zo een betere 

maatschappelijke aansluiting kan bewerkstelligen. Twee, over de voortgang de raad in 2020 voor de Kadernota te 

informeren. En mijn tweede motie is…. 

DE VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt, als u tijd… Ja. U kunt volstaan met het opdragen van het dictum want het kost 

u heel veel spreektijd nu. Het staat helemaal vrij om uw spreektijd te besteden waaraan u wilt maar. U kunt ook 

alleen het dictum voorlezen, wat u wilt. De vorige motie was motie 16. Gaat u verder. En u heeft een interruptie 

van de heer Van Gestel. De heer Van Gestel, ga uw gang. 

De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben twee vragen als u mij het toestaat voorzitter voor de 

motie die nu zojuist is ingediend door Burger Belangen. De eerste vraag is u in feite de bedoeling en de intentie 

van de motie is dus dat mensen met een taalachterstand op leeftijd die taalachterstand toch proberen in te halen 

om gewoon mee te kunnen doen met de reguliere activiteiten die we in Roosendaal voor de ouderen weg hebben 

gezet. 

Mevrouw BOZKURT: Klopt. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
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De heer VAN GESTEL: Dan mijn tweede vraag, voorzitter. Senioren, ouderen is voor ons misschien een ruime 

interpretatie vanaf welke leeftijd voorziet u dat deze motie juist heel goed kan ondersteunen? Is dat al bij 50+ is 

dat bij 60+ of denkt u aan oudere doelgroepen. 

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Vanaf 55+. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken heeft ook een vraag voor u. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Kunt u inschatten om hoeveel mensen het gaat die behoefte hebben 

aan een dergelijke cursus? 

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT:  Dank u wel, voorzitter. Ongeveer 1.800 mensen in Roosendaal, 1.800. 

De VOORZITTER: Helder. Gaat u verder. 

Mevrouw BOZKURT:  Dank u wel, voorzitter. Mijn tweede motie gaat over activiteiten voor senioren. Ook hier is 

de strekking van mijn motie om proactief aandacht te blijven houden voor senioren die niet of nauwelijks buiten 

komen en deze groep laten weten of te stimuleren om mee te doen aan activiteiten in de omgeving. De snelle 

ontwikkeling rondom sociale media is voor de gemiddelde bewoner al niet te volgen. Laat staan voor oudere 

mensen. We kunnen de senioren veel leren over het gebruik van iPad, telefoon en aanverwante zaken. Door 

actief bezig te zijn met deze groep ouderen kunnen we de eenzaamheid doorbereken en krijgen ze ook de 

gelegenheid om anderen te ontmoeten en hun netwerk te vergroten. Overwegende dat er een groep senioren, 

55+ is in Roosendaal die graag aan deze activiteiten zouden willen deelnemen, maar dat niet doet. Deze senioren 

vaak niet weten waar en wanneer ze aan activiteiten kunnen deelnemen. Deze senioren nu thuisblijven met het 

risico op vereenzaming. Verzoekt het college om: Een, in kaart te laten brengen welke dagactiviteiten er voor 

senioren in Roosendaal zijn en dit overzicht op alle toegankelijke wijzen bijvoorbeeld middels een 

activiteitenkalender in 2020 aan te bieden aan alle senioren in de gemeente Roosendaal. Twee, dit informeren 

aan de groep senioren een jaarlijks terugkerende activiteit te laten zijn. En dan motie 1 deze motie is ingediend 

door GroenLinks, ChristenUnie, VLP, Wezenbeek en Partij van de Arbeid en steun van D66 en SP. 

De VOORZITTER: En motie 1 bedoelt u de vorige die u heeft ingediend.  

Mevrouw BOZKURT: Ja. 
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De VOORZITTER: Dat was motie nummer 16. Ja voor onze administratie houden we het bij 16. En nu heeft u 

toegelicht dat u motie 17 wilt indienen. 

Mevrouw BOZKURT: 17, ja. En deze motie doen we mee met ChristenUnie en de andere krijgen wij steun van VLP, 

PvdA, D66, SP. 

De VOORZITTER: Helder. En de fractievoorzitter van de VLP heeft dan ook nog een vraag voor u. De heer Van 

Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, een interruptie. 17 zouden we graag mede willen indienen. 16 daar moeten we 

nog even uiteraard de reactie afwachten van de zijde van het college.  

De VOORZITTER: Dank u voor deze toelichting.  

Mevrouw BOZKURT: Oké, dank u wel.  

De VOORZITTER: En u bedankt. Dank u wel. dan wil ik nu het woord geven aan mevrouw Suijkerbuijk van de 

ChristenUnie en ik wil nogmaals zeggen dat het erg onrustig is in deze zaal en dat voor mensen die hier bij de 

spreekmicrofoon staan dat het erg lastig is om daarmee om te gaan. Ik zou u willen vragen om rustig te zijn. Dank 

u wel. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. Ja, als eerste ook namens ons dank voor de Programmabegroting. 

De collega’s die heel veel moties hebben ingediend en die wij ook een aantal hebben mee ingediend en de griffie 

voor al hun inzet. Ja, de ChristenUnie had tijdens de Commissievergadering al laten weten met een drietal moties 

te komen. En deze wil ik dan ook graag naar voren brengen. Allereerst wil ik beginnen met Programma 5 uit de 

Begroting en dit Programma is Zorgen en Stimuleren en gaat over gezondheid, welzijn, ondersteuning van 

degenen die niet altijd in staat zijn op geheel op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. De motie die we 

vorige week al aangekondigd hebben over Housing first gaat over deze groep die door allerlei omstandigheden 

dakloos zijn geraakt en in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen. Die dus de nodige ondersteuning nodig 

heeft om weer mee te doen met de samenleving. Eerst een dak boven het hoofd om direct vervolgens hulp op te 

starten. Voorzitter, vorig jaar werd de motie over zwerfjongeren hier in de raad aangenomen. We horen dat de 

pilot voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar goed loopt dat het aardig lukt om met deze methode grip op ze 

hebben en een huis en begeleiding aan te bieden. En dat is precies wat we willen maar dan ook voor deze 

volwassen groep. We zijn thans nog gekoppeld aan centrumgemeente Bergen op Zoom voor de maatschappelijke 

opvang en we kregen vorige week als raad tijdens een themabijeenkomst twee weken terug informatie over de 

stand van zaken waar we ook te horen kregen dat Housing first inderdaad een hele effectieve methode blijkt te 

zijn. Er werd toen ook voorzichtig gezegd dat het wenselijk zou zijn om Housing First verder uit te breiden in de 

regio. De ChristenUnie is van mening dat we als gemeente duidelijker mogen zijn wat deze wens betreft. Vandaar 

dat we deze motie graag willen indienen. Ik zal het houden bij het dictum.  

De VOORZITTER: Ga uw gang.  



45 
 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Verzoekt het college om met centrumgemeente Bergen op Zoom het nadrukkelijke 

verzoek neer te leggen om nader te bezien of op basis van de populatie daklozen dat gebaat is bij Housing First 

een intensivering van Housing First in deze regio wenselijk en mogelijk is. En de raad te informeren over de 

uitkomsten in het Jaarplan Regionaal Kompas 2020. En de motie wordt mede ingediend door Burger Belangen 

Roosendaal, de VLP, de SP Roosendaal, de PvdA en D66 waarvoor onze dank.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Krijgt het nummer 18 mevrouw Suijkerbuijk, gaat u verder. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: En dan, voorzitter, de tweede motie die ik namens de ChristenUnie heb aangekondigd 

gaat over het verbeteren van de afhandeling van de post ook de digitale post. Schriftelijke klantcontacten zijn een 

belangrijk onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening en voor de ChristenUnie is het procesafhandeling van 

de post op dit moment nog niet voldoende inzichtelijk. In de Programmabegroting is onder het maatschappelijke 

effect ondernemers en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente Roosendaal. Ja, daar zit 

geen indicator over opgenomen. We zien wel een indicator over de dienstverlening bij de balie, bij de digitale 

dienstverlening en telefonische dienstverlening. Wij raadsleden kunnen ook berichten krijgen dat men toch lang 

moet wachten op een reactie of zelfs dat reacties uitblijven. En we kunnen nu als raad onze kaderstellende rol 

hierin oppakken door een indicator mee te geven voor de volgende Programmabegroting. En de motie roept 

vooral op om inzichtelijk te maken hoe het beleid en de afhandeling van schriftelijke inwonersvragen er uit zien 

om op grond van de resultaten verbeteringen door te voeren. Voorzitter, ik zou graag het dictum willen oplezen 

van de motie. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Verzoekt het college in 2020 op basis van de landelijke wettelijke eisen en de eigen 

kwaliteitsnormen van de gemeente Roosendaal het beleid en de afhandeling van schriftelijke inwonersvragen te 

inventariseren en waarderen hierbij gebruik te maken van in de bijlage aangegeven vragen. op grond van de 

resultaten verbeteringen door te voeren, excuses, de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het 

onderzoek en verbeteracties. En in de Programmabegroting 2021 onder het maatschappelijk effect ondernemers 

en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente Roosendaal ook de indicator rapportcijfer 

klantvriendelijkheid afhandeling van digitale post op te nemen en hiervoor in de meting van ‘20-‘21 het 

streefgetal 8 op te nemen. En de motie wordt mede ingediend door de VLP, waarvoor dank. 

De VOORZITTER: Dank u wel, dat wordt motie 19. Ik zie de heer Raijmaekers staan, die wil graag een interruptie 

plegen. De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp de aanleiding van de motie. Wat is niet begrijp is dat 

een deel van deze motie ingaat op de interne bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat. Bent u zich daar bewust 

van? 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, daar ben ik inderdaad bewust van en dat is ook, ik heb even de pagina van 

de Programmabegroting niet voor me, maar daar staan ook niet voor niets alle andere indicatoren opgenomen, ja 
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die ik zojuist ook noemde over dienstverlening aan de balie, de telefonische dienstverlening, de digitale 

dienstverlening en daar kan wat ons betreft ook de ingekomen stukken tussen staan.  

De VOORZITTER: Ja, dat antwoord is naar tevredenheid. Gaat u verder, mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan kom ik bij het laatste onderdeel, namelijk over de rol van 

de Kwartiermaker Bestaanszekerheid voorheen de Armoederegisseur genoemd. Voorzitter, deze functie heeft 

betrekking op ons armoedebeleid. Een beleidsveld waar iedere euro hard nodig is. En de vorige functie van de 

Armoederegisseur heeft nog niet geleid tot de gewenste resultaten. En we willen dat deze functie wel gaat leiden 

tot de gewenste resultaten, want als vooraf goed nagedacht wordt over een functie en je echt scherp op papier 

hebt staan wat je wilt met een functie, dan is de kans op succes ook groter. En werkgevers gebruiken bij een 

functieomschrijving altijd een doelstelling, resultaatgebieden, KPI’s zelfs en welke competenties nodig zijn. En we 

hebben ook een toelichting gekregen van de wethouder per e-mail van gisteren. Maar nog steeds vraag ik me af 

welke activiteiten deze persoon nou precies gaat ondernemen. Wanneer vinden we dat hij zijn werk goed gedaan 

heeft? En we zien in de Programmabegroting ook niets over doelstellingen of indicatoren of maatschappelijke 

effecten en deze zouden we wel gezien hebben als vooraf de functie duidelijk was en niet zoals in de 

raadsmededeling staat dat de Kwartiermaker met een open opdracht begint, zodat in de praktijk ondervonden 

kan worden wat het beste werkt. En ik noemde zojuist de raadsmededeling die kwam binnen op 8 oktober en 

daarvoor stond al in de Kadernota vermeld dat er een Kwartiermaker Bestaanszekerheid zou komen. Er waren 

ook partijen die daar vraagtekens bij hadden. Vervolgens krijgen we een raadsmededeling die voor ons nog niet 

duidelijk genoeg was. Dan verwachten we dat in de Programmabegroting meer uitleg gegeven zou worden over 

deze nieuwe functie binnen de gemeente Roosendaal alleen we zien daar toch de nodige informatie ontbreken, 

zodat we ook niet kunnen sturen als raad hierop. Ik zou graag het dictum willen voorlezen van de motie, 

voorzitter.  

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Verzoekt het college te komen tot een duidelijke visievorming en concrete 

functieomschrijving voor de functie van Kwartiermaker Bestaanszekerheid waarbij concrete doelstellingen en de 

inzet op voorhand worden geformuleerd en de raad nog voor het einde van het kalenderjaar hierover nader te 

informeren. En de motie wordt mede ingediend door de SP en Burger Belangen Roosendaal, waarvoor onze dank. 

En voorzitter… 

De VOORZITTER: Die gaat door het lezen als motie nummer 20.  U bent al geruime tijd door uw tijd heen, dus ik 

zou u willen verzoeken om… 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Een korte vraag?  

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Een vraag aan de heer Van Ginderen. Bij de Kadernota heeft de motie over meer inzet 

van de jongerenwerkers het niet gehaald. Vandaag op de voorpagina van BN DeStem een artikel dat er een tekort 

is aan jongerenwerkers en dat hun inzet meer gewenst is. Graag zou ik van de wethouder willen horen hoe hij 

hier tegenaan kijkt. Dank u wel, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Ik zie dat in de laatste seconde meneer Goossens nog opstond om u een vraag te 

stellen. Ga uw gang, meneer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. U zult begrijpen dat ik het over zonneparken ga hebben. Dat het heel 

verwarrend is om dat in een vergadering te doen waar we 20 moties hebben en 9 amendementen. U staat onder 

het amendement geen, niet meer dan 75 hectare. En u staat onder de motie ga eens kijken hoe we zelf 

zonneparken kunnen aanleggen. Dat kan niet. U kunt niet zeggen van we willen geen zonneparken meer en we 

gaan kijken hoe we zonneparken aan gaan leggen. Kunt u dat toelichten? 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, ik weet heel goed waar ik onderaan sta als partij met mijn naam er onder. 

De ene motie sluit de andere motie helemaal niet uit. De eerste motie van het CDA heeft het over een 

tijdsperiode van ‘20-‘23. Tot en met ’23 maximaal 75 hectare dat staat in de motie daar ga ik uit van de tekst van 

de motie, dus dat is heel duidelijk. Dat staat ook heel duidelijk in de beleidsvisie dat tot en met ‘20-‘23 we het 

hebben over 75 hectare. Dus wij kunnen daar niet tegen zijn. En vervolgens is er een motie inderdaad van de 

PvdA die daar het heeft over solarparken om dat te bezien hoe dat gedaan kan worden door de gemeente 

eventueel in samenwerking met inwoners nou dat bezien dat zien wij, bezien het tot en met 2023 en na 2023 ga 

aan de slag als het kan. Als we dat antwoord krijgen. 

De VOORZITTER: Meneer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Een korte vraag nog. U hoorde, tenminste wij hoorden het hier in de zaal al het 

geroezemoes. In die motie staat niet tot 2023 er staat gewoon 75 hectare en dan staat er een punt. Dus deze 

motie in deze vorm die zegt van wij gaan niet meer de 75 hectare aanleggen. Dus ik wil alleen maar concluderen 

dat het dit niet passend is om dit in deze vergadering te behandelen.  

De VOORZITTER: Heldere vraag. Mevrouw Suijkerbuijk.  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, ‘20-‘23 staat wel in de motie, in het dictum van de motie en laten we ook 

niet vergeten dat de Programmabegroting die voor ons ligt gaat over een periode tot en met 2023. We gaan niet 

verder kijken dan dat. We hebben ook geen glazen bol. Dus van twee manieren is het heel duidelijk gemaakt dat 

het over ‘20-‘23 gaat. Dank u wel, voorzitter.  

De VOORZITTER: En dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk. Dan de laatste voor de eerste termijn is de heer 

Wezenbeek. Aan u het woord. 

De heer WEZENBEEK: Dank u, voorzitter. Wij gaan deze eerste termijn niet gebruiken om moties en 

amendementen van ons zelf aan te kondigen dat hadden jullie wel allemaal gezien, denk ik. Maar we gaan verder 

waar we gebleven waren aan het eind van de Commissievergadering op 30 november na beantwoording van de 

vragen van het college dus. We zeiden in de Commissie iets over Citymarketing en daar wilde ik nog even op terug 

komen. En we zeiden letterlijk het met veel tamtam aangekondigde brand event voor Citymarketing zou eerst in 

april plaatsvinden, later in november en nu gaat het bij gebrek aan belangstelling helemaal niet door. Ja, waar is 

dat fout gegaan, vraagteken. Het antwoord was van de wethouder erg kort, te weinig aanmeldingen. Hoe zou dat 

komen heb ik me toch afgevraagd deze week en dat bracht me bij een aantal gedachten en een aantal namen uit 

het verleden. Ik loop natuurlijk al een tijdje mee hier. En toen kwam ik terecht bij Jac Mol, de vader van Jan Mol, 
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Willem Laros en zijn vader Toon Rademakers, John Hertog en Geert van Nassau, die deden vanaf de oorlog 

allemaal aan Citymarketing. Echte Roosendalers en echte doeners. Uit het onderzoek van Derison, meneer 

Derison die het onderzoek heeft gedaan hier, kwam naar boven dat Roosendalers echte doeners zijn. En wat 

deden die mannen nu precies allemaal wel, ik zal het kort vertellen want anders wordt mijn verhaal misschien te 

lang. Maar die deden de Roosendaalse revue, het pukkel en pukkel en klaver vijf. Hier wordt gelachen door echte 

Roosendalers. De trommelaar van Roosendaal, wereld, wereld bekend. De Waroubie niet te vergeten, de 

internationale jeugdronde van Roosendaal nogmaals internationale jeugdronde ook wereldbekend, echte 

tourwinnaars hebben daaraan meegedaan, Stichting carnaval met diezelfde Jan Mol die ik net noemde en de 

Draai van de Kaai en niet te vergeten RBC met Adrie de Jong en Jan Landa. Dat waren citymarketeers. Die mensen 

waren hun tijd, de citymarketing organisatie van Roosendaal en hadden succes in Roosendaal en niet te vergeten 

niet alleen in West-Brabant maar ook in de Noord Kempen in België. En waarom trok die ook Belgen, natuurlijk 

was het hier goedkoper in de supermarkten. Maar begin jaren’70 stond de Nispensestraat regelmatig vol met 

bussen met Belgen die hier naar Roosendaal kwamen, omdat er natuurlijk een mooi winkelcentrum was en ook 

omdat ze hier wat goedkoper konden winkelen. Maar die Citymarketing van die mensen die reikte tot ver over de 

grenzen, ver is overdreven natuurlijk. Te weinig aanmeldingen was het antwoord van de wethouder. Toen 

zorgden die marketeers van zojuist genoemde activiteiten dat iedereen gewoon mee moest doen. En er was dan 

iemand die onderweg was, die ging advertenties ophalen die naam heb ik nog genoemd. Hij kwam langs een voor 

een en je moest wel mee doen. Met andere woorden na een jaar is mijn vertrouwen in die huidige citymarketing 

organisatie een beetje naar beneden bijgesteld. Alhoewel ik ook positief nieuws heb, dat moet ik ook zeggen dat 

op het ogenblik door een aantal mensen wordt gewerkt om de laatste maanden heel veel mensen naar 

Roosendaal te halen met leuke dingetjes. En daar merk ik dat die ondernemers heel veel gesteund worden door 

Citymarketing en met name door Sandra Verstegen, alle lof voor die mensen dan in ieder geval wel. Ik zal niet 

ingaan op de moties en amendementen dat doen we na de antwoorden van de wethouder. Nee, ik zal er niet op 

ingaan. Wel heb ik nog een klein technisch verhaaltje denk ik dat zal mevrouw Heessels en mensen ermee eens 

zijn dat motie 7 van de SP niet helemaal juist is uitgesproken. Is dat juist? Ja, dat klopt. Dat moet u even bijstellen 

denk ik voordat die in stemming komt. En ik wil ook reclame voor de hoeksteen van de samenleving die extra 

reclame, daarvoor heel veel dank daarvoor.  

De VOORZITTER: En onze dank aan u meneer Wezenbeek. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de eerste 

termijn en nu zal het college zal reageren en dat doen we in volgorde van de portefeuillehouder Financiën, de 

heer Theunis en dan lopen we het rijtje zo af en ik zal als laatste reageren.  Het woord is aan wethouder Theunis.  

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Een paar korte opmerkingen over een amendement en twee moties. 

Allereerst amendement nummer 2 het bijdrukken van de miniboekjes. Uiteraard geen enkel bezwaar dat gaan we 

gewoon doen. Dus daar heb ik ook verder geen opmerkingen over. Zijnde in het gesprek in de pauze had ik het 

met wat mensen over misschien iets breder, dat wil ik graag op me nemen, iets breder gaan trekken hoe brengen 

wij die Roosendaalse geschiedenis en die dorpse geschiedenis nog beter naar onze jongeren. Ik ga ook overleg 

voeren met het Tongerlomuseum, met Cultuur Kompaan en Heemkundekring om daar ook wat meer van de te 

maken dan wellicht wat het amendement zegt. Motie nummer 1 Beperking stijging afvalstoffenheffing heeft u 

gevraagd om een onderzoek daartoe voor de Kadernota. Gaan we doen. Lijkt me geen probleem. Ik wil er ook aan 

koppelen een andere vraag over een onderzoek, kijk naar de VVD over de OZB ook richting Kadernota. Ik zeg hier 

toe dat we daar ook naar gaan kijken. En tot slot SP-motie van de SP en de VVD, motie nummer 6 over de Inzet 

van de woonruimte ook dat punt heb ik geen enkel probleem mee om dat onderzoek mee te nemen naar de 

Woonagenda. Tot zover, voorzitter.  

De VOORZITTER: Voordat u gaat zitten u had ook nog een vraag van de VVD over de indexering van belasting. O 

nee, neem me niet kwalijk gaat u zitten. Neem me niet kwalijk, u was zo snel. Dan wethouder Lok. 
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De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik zal het ook eerst even hebben over de amendementen. Het amendement 

over de Ondertunneling Willem Dreesweg daar staat volgens mij iedereen onder, dat lijkt me dus evident dat die 

ongetwijfeld zal worden aangenomen. Niet allemaal, een iemand niet maar die komt er straks nog onder daar ben 

ik van overtuigd. Ja, het gaat inderdaad over de zuidelijke kant en het zou ons een goed idee lijken maar u moet 

dat allemaal maar straks in de tweede termijn zeggen dan of de VVD of degene die vooraan staat het zou ook een 

kans bieden om het fietspad wat langs de Willem Dreesweg zou moeten lopen en er een stukje wel ligt om dat 

ook mooi door die tunnel door te trekken en dan aan te laten sluiten op het snelfietsroute. Dat zou prima bij 

elkaar komen maar dat laat ik aan u.  

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dit was geen een-tweetje, ik heb daar van te voren ook naar zitten kijken 

het fietspad loopt een stuk noordelijker van oost-west ook onder het spoor door ergens, maar er ontbreekt 

inderdaad dan de zuidelijke variant. Ik durfde dat helemaal niet in dat amendement op te gaan nemen, omdat ik 

bang was dat we dan in techniek zouden gaan verdrinken. Ik dacht bij mezelf dat komt straks bij die planvorming 

wel. Maar wat mij betreft is dat een prima initiatief en zo mag het college deze vraag voor de VVD, ik kan alleen 

voor de VVD spreken natuurlijk, uitleggen. 

De VOORZITTER: Waarvan akte. Gaat u verder wethouder. 

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Amendement 9 het amendement Schrappen wifi in de binnenstad. Ja, het 

begon al bijzonder, want het begint met een enorm misverstand van D66 alsof we het wifi aanleggen juist voor 

openbare toegang. Dat is nou het enige wat we niet doen voor openbare toegang. Het is voor, het moet vooral 

dienen als de infrastructuur voor de smart city-doelen. En als u dat, dat blokkeert u daar dan mee, dat zou één 

zijn. Maar het ligt er al op de Nieuwe Markt bij de aanleg van alle techniek ligt er ook al een stuk wifi anders 

kunnen diezelfde dingen namelijk niet draaien. Het is een misverstand als het zou gaan over openbare toegang. 

Een andere opmerking die ik even wil maken. In uw motie over terugstorten, nou dat hoeft allemaal niet formeel. 

En over terugstorten in de Algemene Reserve dan wil ik u er even op attent maken  dat het geen geld is van de 

gemeente Roosendaal, maar van de Smart City Roosendaal BV waar ook de Provincie een forse bijdrage in heeft 

geleverd. Dus we kunnen dat niet zomaar teruggeven. Het is niet van de gemeente meer het is nu van die BV 

overigens wordt er met een heleboel ondernemers gewerkt al aan de app. Dus u zou ze ongelooflijk teleurstellen 

als u dat zou doen, maar dat is dan voor uw rekening. Zodat je meer bezoekers naar de binnenstad kunt trekken 

dat je locaties van winkels, bezienswaardigheden, evenementen dat je toegang kunt geven dus tot verhalen, 

cultuur en historie van de stad en de verhouding tussen kosten en baten, die snap ik niet. U noemt hem negatief, 

wij noemen hem uitermate positief. Dus het zal u niet verbazen dat dit amendement door het college wordt 

ontraden. Dan kom ik nu even toe aan de moties. De motie nummer 8 Zeker zijnde van een gelijke 

stagevergoeding. Ik heb er lang over nagedacht wat ik zou zeggen. Ik denk ik ga beginnen met de standaardkreet 

het is een sympathieke motie en dan denk u allemaal. O hij ontraadt hem, dat doen we niet deze keer. De 

verschillen in stagevergoeding hebben wel een relatie met ons eigen functiewaarderingssysteem waarin functies 

met hogere opleidingen ook meer worden betaald. Dus daar past ook wel de stage bij. Overigens is het ook zeer 

gangbaar deze vergoedingen die wij doen en zijn zeker in lijn met hoe het in de regio zit. Dus we gaan hem niet 

ontraden ik laat het over aan u raad of u hem wel of niet massaal of minder massaal zou willen steunen. Motie 

nummer 12 Verlaging van de maximum snelheid.  Ja, bewerkstelligen dat lijkt als iets of wij er, of er een soort 

resultaatverplichting aan zit. Nou, als dat zo is dan zouden we hem zeker ontraden. Wij gaan niet over de snelheid 

op de snelwegen het is vooral de Minister. En wellicht komt de Minister morgen al met wat ze gaat doen. Dus het 

is ook een beetje overbodig en waarschijnlijk ook achterhaald. De vraag blijft altijd over wat is nu het probleem in 

onze regio? Is er wel in onze regio een probleem met stikstof. Ik denk het niet. Maar daar komen we later wel een 

keer op. En volgens mij moeten we daar niet een soort missie van maken voordat er in beeld is wat nu 

daadwerkelijk het probleem is. In plaats van allerlei dingen te roepen en te gaan doen gebeuren op rijksniveau. En 
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volgens mij moeten we het daarbij laten dus die motie  zal het college ontraden. De motie over verbeteren 

afhandeling post nummer 19. Ja, ik zal beginnen met het voorstel van het college om hem vooral te ontraden. Er 

staan allemaal aannames in die nergens op gebaseerd zijn is onze mening. Er zijn heel veel indicatoren die 

betrekking hebben op dienstverlening in zijn algemeenheid. Natuurlijk zijn er binnenshuis richtlijnen over hoe je 

met de post omgaat. Ieder poststuk krijgt een ontvangstbewijs, iedere email die je stuurt naar het 

info@roosendaal.nl krijgt een ontvangstbewijs. De meeste dingen worden afgedaan binnen 5 dagen. Maar niet 

allemaal want een bouwvergunning, een omgevingsvergunning, een aanvraag Wmo dat heeft zo’n zijn eigen 

wettelijke termijnen en daar houden we ons aan. Daarnaast is er een voortgangsbewaking en worden de 

doorlooptijden gemonitord… 

De VOORZITTER: Wethouder Lok, u heeft een interruptie van mevrouw Van der Star. 

Mevrouw VAN DER STAR: Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst even reactie dan op deze laatste motie daarvoor 

kwam ik eigenlijk naar voren. U zegt dat iedereen al een reactie krijgt, dan zie ik ook niet in waarom u de motie 

dan juist niet zou onderschrijven.  

De VOORZITTER: Wethouder Lok. 

De heer LOK: Omdat die niets toevoegt. 

De VOORZITTER: Mevrouw Van der Star. 

Mevrouw VAN DER STAR: Wat is dan het probleem om dan de regels duidelijk te hebben en deze motie te volgen, 

zodat we dat juist zeker weten. Aangezien er wel klachten vanuit inwoners zijn. 

De VOORZITTER: Wethouder Lok. 

De heer LOK: Bij de Commissie kwam datzelfde verhaal over er zijn klachten, toen hebben we gevraagd laat ons 

weten waar en bij wie en van wat dan kunnen we ernaar kijken. Er zijn een aantal dingen post komt op een 

heleboel plaatsen in het gemeentehuis binnen.  Dat is niet te registreren dat is niet, daar kun je niet meten er is 

geen nulmeting, die bestaat niet. Dus ja nogmaals het voegt wat ons betreft niets toe. Wij zijn buitengewoon 

content dat de bevolking op onze dienstverlening zo hoog laat scoren. 

De VOORZITTER: U wilt een interruptie plegen? Wilt u alvast vooruitkijkend op een bijdrage van de heer Lok? 

Waarom ging u staan? Want… 

Mevrouw VAN DER STAR: Ik wil nog even reageren op de wifi van de binnenstad. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 



51 
 

Mevrouw VAN DER STAR: Ja, dank u wel. Ja en vorige keer in de Commissie hebben we het hier natuurlijk ook al 

over gehad en als wij het goed hebben begrepen gaf u toen ook al aan dat er geen prioriteiten zijn gelegd bij de 

aanleg. Want mijn vraag was letterlijk hoe komt het dat het al zo lang heeft geduurd. Uw reactie was hierop dat 

er andere prioriteiten waren, dat er nog niets gebeurd was. Inderdaad nu zegt u dat er al een half systeem ligt. U 

geeft ook aan dat de gelden teruggestort niet kunnen worden. Waarom zouden we geen geld kunnen 

terugsturen? Storten aan Provincie en ook Europees kan dat gewoon. Want wat we niet uitgeven is logisch dat we 

dat teruggeven. 

De VOORZITTER: Wethouder Lok. 

De heer LOK: Nee, ik zeg niet dat we het niet kunnen teruggeven. We hoeven het niet terug te geven en het gaat 

niet om een formidabel bedrag. Het ging maar over 15.000 euro overigens. Maar we hoeven het formeel niet 

terug te storten. En waarom zou je dat dan doen? En nogmaals  het is geen geld van de gemeente het is geld van 

de Smart City Roosendaal BV en daar gebeuren wel degelijk dingen dat zei ik u net. Daar wordt dus samen met 

ondernemers wordt een app ontwikkeld. Ja, dat loopt en dat kost tijd want heel veel ondernemers hebben ook 

heel veel smaken. En we willen het proberen iedereen naar de zin te maken in die ene app.  

De VOORZITTER: Mevrouw Van der Star. 

Mevrouw VAN DER STAR: Ja, voorzitter, dank u wel. Maar als er inderdaad geen geld terug hoeft is dat ook geen 

reden om dit amendement te ontraden. Dan is het nog steeds dingen dat het achterhaald was dat het nog steeds 

lastig is met privacy. Vorige week sorteerde u hier zelf op voor. 

De VOORZITTER: Wethouder Lok. 

De heer LOK: Ja, ik heb net uitgelegd dat het niet gaat om openbare publieke toegang tot het wifi net het is de 

backbone van de smart city-achtergrond.  

De VOORZITTER: Neemt u daar genoegen mee mevrouw Van der Star? Ja. Wethouder Lok, gaat u verder. 

De heer LOK: Volgens mij was ik er doorheen, meneer de voorzitter.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan wil ik graag doorgaan naar wethouder Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dan begin ik met het amendement Extra middelen Jeugdzorg. Ja, ik heb al 

een klein nummertje 8. Ik heb in de Commissie al een klein stukje antwoord gegeven. Naar het idee van het 

college bevat het huidige voorstel met de uitbreiding van 500.000 euro in 2020 een goede onderbouwing. We 

investeren op dit moment waar nodig. Aanbieders zijn daarbij betrokken en mochten er extra middelen nodig zijn 

dan heeft u altijd de methode via de berap natuurlijk waarin ik u dat zal melden. Dat nu met 3 ton verhogen daar 

zie ik de toegevoegde waarde op dit moment niet. Dan de motie van de PvdA nummer 9 Investeren in het 

onderwijs. Ja, de bijdrage van de heer Yap die onderstreept nog maar eens even het belang van investeren in 

onderwijs. En daar ben ik het wel mee eens. Maar, er zit wel een maar aan we moeten natuurlijk wel een goede 

start maken. En ik ben er echt van overtuigd dat we op dit moment die start maken met het budget wat we nu 
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voorstellen. Dat doet naar mijn idee ook meer recht aan de partners die daarin hebben samengewerkt zeker op 

het gebied van jeugd en onderwijs. Er zit ook een behoorlijk bedrag aan 200.000 euro. En dat is volgens ons op dit 

moment ook voldoende. En als er grotere uitdagingen zijn in dat onderwijsveld laat dat ook duidelijk zijn, dan 

zullen die ongetwijfeld in de loop van volgend jaar ook in de gesprekken naar voren komen. En als dat dan 

inderdaad goed is onderbouwd dan zal ik te zijner tijd niet aarzelen om daar bij u ook op terug te komen. Kortom, 

het belang van het onderstrepen van investeren in onderwijs dat zien we zeker. Maar geen voorstander om dit 

moment daar structureel al op voor te sorteren en daar dit bedrag voor in te ruimen wat wordt voorgesteld. Dan 

de motie met betrekking tot motie nummer 16 Activiteiten Nederlandse les voor senioren met een 

migratieachtergrond. Voorzitter, ik heb even heel goed geluisterd en dat ook heel even op mij laten inwerken. Kijk 

op taalgebied is er al heel veel aanbod, een vrij breed aanbod. En het is zelfs zo dat bij taalpunten onze inwoners 

persoonlijk worden geadviseerd.  

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Meneer de wethouder waar zijn die taalactiviteiten? Waarom weten mensen dat niet? Kunt 

u dat even toelichten? 

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt de voorzitter spreekt. En als u wethouder Van Ginderen even laat uitspreken 

dan kunt u daarna uw vervolgvraag stellen. 

De heer VAN GINDEREN: Ja, de vraag komt een beetje vroeg. Kijk de uitdaging zit hem naar mijn idee juist in het 

bereik van de totale doelgroep, dus niet in het totale aanbod maar in het bereik. En een onderzoek doen om de 

rol van netwerkpartners om die een betere rol te verschaffen om het draagvlak daarvan te vergroten ja dat draagt 

naar mijn idee niet bij. Juist wel als het gaat om het bereiken van die doelgroep. Dus ik wil u wel toezeggen dat ik 

met netwerkpartners in gesprek wil om juist dat bereik te vergroten. En dat doelt denk ik ook op uw 

interruptievraag, want daar zit denk ik de echte uitdaging. De uitdaging zit niet in het aanbod. Ik zou bijna willen 

zeggen het aanbod is zelfs zo divers dat het misschien best wel wat gegroepeerd kan worden. Maar als daar 

initiatieven zijn vind ik dan moet je die initiatieven ook toestaan. Maar focus dan op het bereik en dat is ook de 

toezegging die ik u ook wil doen. Dus heel concreet naar de motie als u zegt een onderzoek naar, daar ben ik geen 

voorstander van. Maar als u zegt van nou roep ons op om juist dat bereik te vergroten dan wil ik u toezeggen dat 

ik daar wel warm voorstander voor ben.  

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt handhaaft u dan ook de motie? Ja, ja, helder. Gaat u verder, wethouder. 

De heer VAN GINDEREN: Dan heb ik in de termijn nog een vraag gehoord van de ChristenUnie. En toen ik 

vanochtend de krant opensloeg, voorzitter, toen zei ik al tegen mijn vrouw ik ga vanavond een vraag krijgen. En 

inderdaad die voorspellende waarde komt uit. 

De VOORZITTER: Ik wilde u eerst die vraag laten beantwoorden en dan de heer Van Gestel het woord geven. 

De heer VAN GINDEREN: Dank u wel. Gelukkig ik heb dat interview of dat artikel even goed gelezen. Dat eindigt 

ook met de opmerking het werk is de laatste jaren de kant op gegaan van de jeugdzorg. Dat laatste zinnetje in dat 

artikel dat sterkt mij juist in de visie en het beleid wat we de afgelopen jaren op het gebied van jeugdzorg hebben 

ingezet en dat is juist om die uitbreiding van jeugdprofessionals te stimuleren die zijn alles bij elkaar afgelopen 
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jaren van 20 naar 25 fte naar ondertussen bijna 30 fte gegroeid en dat bevestigd juist dat verhaal. En dan nog heel 

even kort, ik keek het artikel zojuist nog even na en het artikel is natuurlijk een oproep vanuit sociaal werk 

Nederland en ik zag daar ook staan de gemeente Den Bosch en Tilburg. Maar ik kan u nu al aangeven aan mij aan 

de gemeente Roosendaal is niets gevraagd. 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het is nog op het voorgaande dus ik neem even een klein stapje terug. Op de 

motie van zojuist ingediend door Burger Belangen. Hoor ik u eigenlijk, u zegt eigenlijk als ik u goed begrepen heb 

ik onderschrijf wat daar staat. Maar ik zou u willen vragen gunt u mij de tijd om het op te nemen met de 

ketenpartners, zodat ik daar over het gesprek een dialoog aan kan gaan om op die manier te kijken of we daar iets 

kunnen faciliteren of realiseren. Of zegt u eigenlijk van ik onderschrijf de motie niet helemaal, maar eigenlijk niet. 

Ik zou eigenlijk wel een gesprek willen aangaan, maar ik denk niet dat het tot iets leidt. Kunt u even ons aanwijzen 

welke richting we op moeten denken? 

De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Dank… 

De VOORZITTER: Welke richting gaan wij op, meneer Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Dank u wel, voorzitter. Niet het laatste, niet het laatste. Waar ik eigenlijk met de motie 

problemen mee heb is het volgende en dat is dat dat niet gaat om het aanbod, maar juist om het bereik van die 

doelgroep wat ik u uitlegde. En wat ik juist zinvol vind is om dat gesprek met die netwerkpartners aan te gaan om 

gegeven het aanbod wat er is die slag te maken om dat bereik van die doelgroep om dat groter te maken. Ik denk 

dan juist dat we er echt toe bijdragen om die taalachterstand in de meest brede zin van het woord weg te kunnen 

werken. Dat is mijn uitleg.  

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Dan heb ik aansluitend een verzoek, voorzitter. Het is toegezegd wanneer u dat gesprek 

heeft gehad kunt u ons daarover informeren op een of andere wijze zodat we daar in ieder geval kennis van 

kunnen nemen hoe dat geland is? 

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, zal ik doen en wat mij betreft mag dat op de actielijst dan wordt het ook 

genoteerd. Geen enkel probleem. 

De VOORZITTER: Bij deze toegevoegd aan de actielijst. Wethouder Koenraad. 
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Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde beginnen met een vraag van de VVD want dat ging over 

een toezegging. We hebben daarnaar gekeken en om de minimabeleid en de kwijtschelding met elkaar in verband 

te brengen. Eigenlijk stuurde de Roosendaalse Lijst ook er op aan  van kun je vat krijgen op die kwijtscheldingen. 

En ik denk dat dat wel mogelijk is, dus die toezegging wil ik wel doen. Maar dan wel gericht op het onderzoek om 

te kijken of je in kleine stapjes ja die kwijtschelding toch vanuit een soort routine naar invloed en naar het actief 

maken van die kwijtschelding te raken, dus die toezegging die kan ik doen. Dan het verlagen van de tarieven van 

de afvalstoffenheffing dat is het… Wat zegt u, mevrouw Gepkens? 

De VOORZITTER: Buiten de microfoon om wordt niet gesproken. Wilt u even via de microfoon spreken? 

Mevrouw GEPKENS: Ik vroeg alleen of de portefeuillehouder de nummers van de moties of amendementen erbij 

kan noemen. 

De VOORZITTER: Terechte vraag. Mevrouw Koenraad zou u het nummer van het amendement erbij willen zeggen. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dat zou ik heel graag willen doen, alleen ik heb ze niet opgeschreven.  

De VOORZITTER: Onze griffier zal u daarbij terzijde staan. Elsbeth zou jij… 

Mevrouw KOENRAAD: Het gaat nu over het amendement Verlagen tarieven afvalstoffenheffing, amendement 4. 

Dit amendement kunnen we wel omarmen dus die 100.000 overschot inzetten, dat is voor het college eigenlijk 

wel bespreekbaar. Wat ik wel moet zeggen is dat volgend jaar hebben we dat misschien niet en dan komt er wel 

ineens 3 euro bij. Dus besparing op de bio-zakjes vind ik toch wel onverstandig. We zijn aan de gang gegaan met 

die motie van Roosendaalse Lijst om dat te onderzoeken. En het onderzoek heeft eigenlijk opgeleverd dat dat 

heel erg goed idee is en wij hebben ook steeds benadrukt dat de etensresten ook echt uit dat restafval moeten. 

Die zakjes zijn daar eigenlijk een hele grote, ja kunnen daar een hele comfortabel gevoel bij geven. En er zijn 

mensen ook naar die afvalcentrale geweest en die hebben ook geroken dat als je gaat nascheiden dat het wel erg 

belangrijk is dat dat organische spul eruit is. En het is ook de vraag of het moreel wel verantwoord is om mensen 

dat werk te laten doen als je niet de etensresten uit het plastic hebt. Dus ik wil u dat erg ontraden. Ik moet er ook 

nog bij zeggen die 5 euro is ook wel de max max het kan ook 3,50 of 4 euro zijn. We hebben ervoor gekozen om 

het wel op de max te zetten, omdat je dan niet halverwege moet te zeggen het wordt toch duurder. En naar de 

heer Brouwers wil ik ook zeggen van ja we moeten het ook eerst gaan doen, voordat we weten hoeveel mensen 

er gebruik van maken. Dat kun je niet van te voren natuurlijk bedenken. Maar dat geef ik u even mee. Die 476.000 

uit de voorzieningen dat kan. Dan is die voorziening wel ook om eenmalige tegenvallers op te vangen wordt dan 

wel kleiner. Dus als er te weinig geld in zit ja dan zullen we wel het gat eventueel bij een tegenvaller eventueel 

moeten dekken uit de Algemene Middelen dat dan weer wel. Even kijken dan kom ik bij het amendement over de 

geen zonneparken of extra windmolens in het buitengebied en dat is nummer 6. Eventjes een kleine correctie. De 

Contourennota komt in december in het college en in januari in de raad. Er werd gezegd december in de raad, dat 

is te vroeg. U krijgt in januari krijgt u de spullen en dan komt de consultatieronde en de Commissie en in mei, juni 

de definitieve vaststelling of misschien iets eerder al naar gelang u dat zelf ook kunt plannen. In de Commissie heb 

ik daar natuurlijk al van alles over gezegd. En ook vooral aangegeven van hou dit aan tot in de behandeling van die 

RES, zodat wij het debat op basis van de volledige informatie kunnen voeren. En eigenlijk het debatje wat er 

ontstond of debatje mag ik niet zeggen, of het debat wat er ontstond bleek eigenlijk al uit dat de informatie niet 

helemaal volledig voor iedereen beschikbaar was. Die RES, ja deze RES is ook echt een voorbeeld voor andere 

RES’en in Nederland. Juist door de inzet en de wil van de 16 wethouders in deze RES om er samen uit te komen en 
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dat is toch wel echt uniek in Nederland. En ik wilde dat even zeggen dat mede door de inzet van Roosendaal in die 

Kopgroep loopt dat proces ook goed. En lid zijn van de Kopgroep is niet dat je het meeste opwekt, want daarin 

lopen wij niet voor. Maar wij lopen wel voor in toch de bestuurlijke aanpak van de RES en het aannemen van zo’n 

amendement of zelfs het indienen van zo’n amendement in mijn eigen huis is eigenlijk toch wel, dat is toch een 

vreemd signaal naar mijn collega wethouders als op de valreep eigenlijk voor de verschijning van die 

Contourennota toch zo’n dwingend, ja dwingend amendement krijgt vanuit een raad. Dus ik wilde u echt met 

nadruk vragen of dit alstublieft uit te stellen. 

De VOORZITTER: De heer Van Nassau wil hier graag op reageren. De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Dank u wel, voorzitter. Ik heb het eigenlijk twee vragen aan de wethouder. De eerste vraag 

gaat over wat de heer Goossens eerder heeft aangehaald over de Groen Ontwikkelfonds-parken die dan 

uiteindelijk er buiten vielen buiten de 75 hectare. Kan de wethouder mij toelichten om welke parken dit gaat, we 

hebben mogelijk Gienderwijte in Nispen, zijn er andere parken waar wij mee te maken hebben of is enkel op dit 

moment dat park wat al officieel is ingediend?  

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ja ik stel me eigenlijk op het standpunt dat ik geen inhoudelijke behandeling 

doe. Want ik wil het uitstellen naar de RES. Maar om u toch een beetje tegemoet te komen kan ik zeggen er is een 

vraag Ginderwijte en die valt buiten de 75 hectare, nu al want die ligt in het zonnebeleid ligt die buiten de 75 

hectare.  

De VOORZITTER: De heer Van Nassau. 

De heer VAN NASSAU: Dan de tweede vraag uiteindelijk. Ja, het CDA ging ervan uit bij het opstellen van het 

amendement dat die, dat dat park Gienderwijte, Nispen ik kreeg hem uiteindelijk toegestuurd via de mail de site 

en alles wat daarbij hoorde, dat dat omdat het nog niet officieel door de raad is gegaan dat dat wel uitgesteld kan 

worden tot na 2023. Dus dit duurt tot en met 2023. Nu hoor ik net de juridische consequenties. Kan de 

wethouder mij zeggen of daar echt naar haar weten als wij dit uitsluiten dat daar juridische problemen van 

komen als we zeggen, ja wacht maar tot 2024 zeg maar. 

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, volgens mij gaan we hier niet een inhoudelijk zonne-debat voeren dus ik wil 

die vraag eigenlijk gewoon, ja ik ben daar niet op voorbereid en de rest van de raad ook niet.  

De VOORZITTER: De heer Van Nassau ik wil, ik waardeer ook uw strijdlust over dit onderwerp. Maar we hebben 

het hier wel over de Begroting en natuurlijk zit daar een passage in over energie. En daar heeft u ook een 

amendement op ingediend. Maar om een wethouder onvoorbereid dit soort vragen te stellen wordt lastig. Dus ik 

zou u willen verzoeken om het zuiver en alleen bij de passage van de Begroting te willen houden en uw 

amendement. 
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De heer VAN NASSAU: Oké, daarvoor dan mijn excuses aan de voorzitter en aan de wethouder. Dan geef ik hierbij 

aan dat ik het eerder verkeerd heb gezien bij de Begroting en dat wij dit ene park in ons amendement zullen 

uitsluiten tot en met 2023 maar verdere aanvragen wel.  

De VOORZITTER: Wenst u daarop te reageren? Nee. De heer Yap, aan u het woord. 

De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Toch even voor de duidelijkheid voor onze fractie dan. U zegt enerzijds 

ontraden op dit moment, anderzijds aanhouden. Maar volgens wij kunt u toch simpel antwoord geven op de 

vraag of u hiermee akkoord gaat of niet. Het gaat om een aantal hectare 75 dat is de grens. Daar kunt u zich nu 

toch wel over uitspreken wat maakt het verschil dat dan pas bij de Contourennota RES doen of later, het is toch 

gewoon een opvatting wat u nu zou kunnen hebben, zoals het CDA ook die duidelijkheid probeert te vragen van 

de raad.  

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, als ik ontraden heb gezegd dan heb ik verkeerd gesproken, want dat is niet wat 

ik wilde zeggen. Het gaat om aanhouden, want dat debat kunnen wij natuurlijk gewoon hebben in de behandeling 

van de RES. En dat is ook het antwoord wat ik u dan daarna zou gaan geven. Ik wil dat debat gewoon inderdaad 

wat ik in mijn inleiding zei gewoon op basis van de juiste volledige informatie waarin ook alle woordvoerders ook 

mee debatteren en dat we daar de ruimte voor krijgen. Het is een zeer zorgvuldig proces met heel veel informatie 

en ja ik vind het heel jammer als we dat zouden afraffelen in een even een amendementje aannemen. 

De heer YAP: Voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja. 

De heer YAP: Dan kunnen we toch gelijk stoppen met deze vergadering. Want als we dan alle amendementen en 

moties zien die zien op ja kleine deelonderdelen uit een Begroting waar we ook op andere momenten over 

debatteren. De PvdA-fractie heeft het gehad over het onderwijs. Ja, daar zullen we ook over debatteren met de 

wethouder Onderwijs. Jeugdzorg ook zo’n verhaal. Het gaat er nu simpelweg om de vraag CDA vraagt dat 75 

hectare ja of nee, daar heeft u nu toch een opvatting over. Dan kunt u toch niet zeggen ja aanhouden, want 

misschien verandert dan de opvatting. Maar daar heeft u nu toch beeld bij? 

De VOORZITTER: De wethouder adviseert in deze. De wethouder kan niets zeggen, u bent degene die spreekt als 

raad straks al dan niet in meerderheid, maar de wethouder heeft advies gegeven meneer Yap, dus wenst u daar 

verder op te reageren? 

Mevrouw KOENRAAD: Nou ja, voorzitter, het debat vindt in de raad plaats in de RES. Inderdaad  u kunt daar zelf 

uw mening over vormen, dat hoef ik u niet voor te kauwen. 

De VOORZITTER: De  heer Van den Beemt. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Tot zojuist was het amendement van het CDA dat we in concept 

zagen een technische ingreep waarvan het college zeg, adviseert om dat naar de RES-besprekingen te tillen. Maar 

nu wordt het ook nog een heel technisch amendement, omdat er een uitzondering voor een hier niet nader 

genoemd park of initiatief of wel of niet in een vergunning traject zijnde situatie gaat noemen. Mijn vraag aan het 

college is vergroot dat uw advies om het toch dan vooral bij het RES te gaan behandelen. 

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, u vraagt wel een beetje naar de bekende weg, want inderdaad hoe 

ingewikkelder hoe beter het is om het juist in de RES te bespreken. 

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

De heer GOOSSENS: Ja, dank u wel. We horen net dat het CDA een park erbij gaat uitsluiten of zo, we zullen 

subiet de tekst zien. In mijn inbreng heb ik ook gezegd het gaat ook over de hectares inclusief parken in het 

stedelijk gebied, heeft u in de beantwoording van de vraag aangegeven. Dus kunt u onderschrijven dat wij met 

deze motie ook nog meer effecten hebben die bijvoorbeeld zulke parken blokkeren die ook initiatieven met 

coöperaties blokkeren, omdat ze misschien net hun veldje in het buitengebied willen hebben groter dan een 

halve hectare. Kunt u dat onderschrijven dat de motie veel meer gevolgen heeft dan het ene ding wat nu 

aangepast wordt, amendement, sorry. 

De VOORZITTER: Ja, ik was al bijna weer zo irritant geworden om u te corrigeren. Neem me niet kwalijk. 

Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD:  Voorzitter, ik denk dat u de complexiteit voldoende benadrukt hebt dus daar wil ik het 

graag even bij houden.  

De VOORZITTER: Gaat u verder wethouder. 

Mevrouw KOENRAAD: Dan kan ik verder. De AED’s op orde, die motie kunnen we eigenlijk omarmen. Het is wel zo 

dat dit niet een kerntaak is van de gemeente. Het is eigenlijk een taak van Rode Kruis en particuliere bedrijven, 

verenigingen die hun AED aanmelden. Maar goed, de gemeente wil daar wel zeker omdat u het ook unaniem 

vraagt aan ons willen we daar echt wel ons voor in gaan zetten en daar kunnen we dan u over terug rapporteren. 

De motie Hulp… O ik had net natuurlijk niet gezegd de motie AED’s op orde nummer, nummer 3. En dan de motie 

Hulpmiddelen 24/7 motie nummer 5. Deze motie zouden we toch willen ontraden, wil het college graag 

ontraden, omdat het college niet over deze hulpmiddelen gaat. Dat is echt een verantwoordelijkheid van 

zorgorganisaties. Dus als medewerkers er echt tegenaan lopen dat ze bepaalde hulpmiddelen niet kunnen krijgen 

of niet ter beschikking of niet daar actief over kunnen beschikken dan moeten ze dat melden bij hun organisatie 

niet bij de gemeente. Uiteraard zal ik de signalen die ook in de Commissie genoemd zijn die neem ik uiteraard 

mee. Maar deze motie die moet ik u echt afraden. Roosendaal schoon een andere motie van SP, dat is motie 

nummer 7… Dat wordt echt een beetje…. 

De VOORZITTER: Wordt uitgebreid gesouffleerd mevrouw… 
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Mevrouw KOENRAAD: Ja. Die motie kunnen wij omarmen. Wij hebben Roosendaal Schoon en eigenlijk kunnen wij 

uw voorstel daar prima in opnemen. Dus wat dat betreft kunnen wij die motie gewoon omarmen. En dan ga ik 

nog even verder. Beter afval scheiden, de motie Beter afval scheiden van de PvdA, dat is motie nummer 10. Die 

motie wil ik vanuit het college wel echt ontraden. Het verhogen van de kosten voor die aanbiedingen van 14-26 

geeft slechts een zeer klein effect in de verlaging van het restafval dat is ook bewezen. Het wordt ook door 

Woensdrecht zo gedaan en eigenlijk lukt het daar ook niet. Door de invoering van het diftar zijn destijds 

huishoudens al geprikkeld met een prijs om te gaan scheiden. En op een gegeven moment merkten we dat vlakt 

af, het ging maar tot een bepaald niveau. En er is gewoon een groep huishoudens bij wie die prijsprikkel niet 

werkt. Dat zijn mensen die eigenlijk toch gewoonde bak als een soort comfortbak gebruiken en gewoon er alles in 

gooien.  

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad u heeft een interruptie. Vorige punt nog meneer Raijmaekers? Ja, vorige 

punt. Ga uw gang. 

De heer RAIJMAEKERS: Excuus wethouder, excuus voorzitter, het gaat inderdaad over Roosendaal schoon op zich 

een hele interessante motie. U zit alleen met het feit van wat zijn nou de kosten voor de gemeente hierin. Is daar 

al een indicatie van te geven. Want er zal wel iets gefaciliteerd moeten gaan worden. 

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad.  

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, wij hebben al schoon beloond, bijvoorbeeld scholen doen er ook aan mee 

bijvoorbeeld Norbertus doet daaraan mee. En eigenlijk is dat schoon belonen best heel goed, schoon belonen is 

eigenlijk best heel goed uit te breiden ook naar sportverenigingen. Dus eigenlijk zijn we ook wel blij dat we die 

aanpak ook kunnen verbreden naar verenigingen en stichtingen. Daar is niet zo heel voor nodig dus dat kan ik vrij 

makkelijk eigenlijk doen. Ja. 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers is content met uw antwoord. Gaat u verder, alstublieft. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, is was nog even bezig met die een keer per vier weken restafval die wij nu 

toe besloten hebben in de raad. Ik zou de raad willen vragen om daar ook aan vast te houden, omdat we hiermee 

echt wel die stap kunnen maken naar 100 kg in 2020. Dan de motie van de PvdA over het meeprofiteren van het 

publiek bij de solarparken. Ook die, nummer 11 is dat, ja die motie zou ik ook willen aanhouden. Eigenlijk met 

hetzelfde verhaal, het hoort eigenlijk in de RES. Juist u vraagt in de RES te verkennen wat de kansen zijn voor die 

ontwikkelingen. En dat is ook echt iets wat we juist in de RES aan het verkennen zijn dus ik heb die stukken ook 

gezien en daar wordt ook onderzocht het hele scala van nee van totale regie  en eigenaarschap tot het niet 

hebben van regie en ook geen eigenschap en alles wat daar zo’n beetje tussen zit. En ook daar dat is een politieke 

afweging. Dus als u nu een voorstel doet voor een van die scenario’s heeft de raad niet de beschikking over de 

andere scenario’s, dus vandaar ook mijn advies om deze aan te houden. Even kijken… Dan heb ik nog de motie 

van D66 over het ongevraagd inbrengen van advies. Ja, er zijn natuurlijk allerlei kanalen voor het inbrengen van 

advies. Zo zijn uw eigen emailadressen en 06-nummers bekend en ik neem aan dat u ook wel eens benaderd 

wordt door burgers ongevraagd. Via burgerinitiatieven kunnen burgers hun adviezen ook geven en ook hun 

ideeën  en er zijn ook allerlei buurtplatforms, dorpsraden. Dus ook de sociale media van de gemeente, facebook 

staat natuurlijk ook bol van ongevraagd advies. Dus ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn voor inwoners ook 

die misschien niet zo mondig zijn, maar misschien op hun bank ook denken op hun sofa denken van ik wil hier wel 

iets van zeggen dat die wel de gelegenheid voor hebben. En de vraag is dan inderdaad ook van mij uit ook en 
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vanuit het college van waarom zou je zo’n informeel proces eigenlijk willen formaliseren met spelregels. Maar dan 

wil ik u ook vragen neem deze motie dan mee in de ontwikkeling van niet van bestuurlijke, niet in de RES,  maar in 

de bestuurlijke vernieuwing, want het is natuurlijk wel de moeite waard om naar te kijken wat voor een systemen 

en sentimenten daar achter zitten. Even zien. Dan heb ik nog de dagactiviteiten voor senioren. Die zou u kunnen 

aannemen die motie, want die sluit eigenlijk best goed aan bij de ambitie van het college om ook senioren te 

activeren. We hebben ook dat age friendly natuurlijk, waar wij ons voor hebben aangemeld. Dus ja ik denk dat dat 

wel goed te doen is om die uit te voeren. Nummer 17, motie nummer 17. Even kijken, Housing first ja zoals het 

dictum nu is kunnen we daarmee uit de voeten. We kunnen centrumgemeente vragen daar extra aandacht voor 

te hebben en in het Kompas daarover terug te koppelen, dat is eigenlijk een hele goede manier om het zo te 

doen. En dan heb ik nog motie 20 en daar had ik wel een nummer bij gezet, omdat het denk ik de laatste is. En die 

motie ja die vindt het college overbodig. De Kwartiermaker is al gestart en ik heb deze week zijn opdracht ook 

naar u toe gemaild en u ook gezegd dat u in januari kunt kennismaken met de Kwartiermaker. En hij zal dan ook 

vertellen over zijn aanvalsplan en ik kan u vertellen dat hij heel voortvarend begonnen is, dus deze motie zou ik 

echt willen ontraden.  

De VOORZITTER: Daarmee was u klaar met uw beantwoording? 

Mevrouw KOENRAAD: Ja.  

De VOORZITTER: Heel goed. Dank u wel, wethouder Koenraad. Dan wil ik nu het woord geven aan wethouder 

Raaijmakers. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Voorzitter, dank u wel. Voor mij een tweetal amendementen en een drietal moties. 

Amendement nummer 1 Nieuwe aanplant extra bomen in de openbare ruimte. Kan ik heel kort over zijn, prima 

voorstel. Amendement nummer 7 Dierenwelzijn. Ja zoals ik uw amendement nu lees wilt u budget beschikbaar 

stellen voor het opstellen van een beleid. Ik heb bij de Kadernota gevraagd om tijd voor dit beleid met name 

omdat we ook met Roosendaal natuurstad bezig zijn. Dat verwachten we af te ronden eind dit jaar, begin volgend 

jaar. En als gevolg daarvan zouden we pas daarna het dierenwelzijnsbeleid vormgeven. Wat ik u kan doen want ik 

proef dat u toch een beetje ja ongeduldig wordt van hoe gaat de wethouder dat proces nou vormgeven. Want er 

zit iets ongeduldigs achter van heeft dit nou wel de prioriteit. Wat ik u kan doen is dat ik u is dat ik u dit jaar, want 

volgens mij krijg ik over twee weken het procesvoorstel dat ik dat naar u toestuur, dan heeft u ook beeld en 

geluid hoe we dat vorm gaan geven. En daarmee kan ik ook laten zien aan u dat we dat voor de volgende 

Kadernota gaan doen, dus dat dat niet zomaar iets is waarvan we zeggen dat hangt erbij. Helemaal niet. Maar ik 

wil wel de dingen op elkaar afstemmen. 

De VOORZITTER: Helder, helder. U heeft twee personen die willen interrumperen. De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij willen als VLP die lijn van het college ook volgen. 

Alleen op het moment dat je de Begroting erbij pakt dat een uitwerking moet zijn van de Kadernota en in de 

Begroting zelf zoek je op het woord dierenwelzijn en het komt nul keer voor, snapt u. Dan misschien had u het 

iets beter wel kunnen benoemen, zodat we dit amendement hadden kunnen besparen. 

De VOORZITTER: Wethouder Raaijmakers. 
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Mevrouw RAAIJMAKERS: Dank u wel, voorzitter. Dat is een goede tip. Wellicht heb ik daar overheen gekeken. Dus 

alleen als ik heel eerlijk ben wil dat dan niet zeggen dat ik dan het geld nu nodig heb. En daar gaat het mij even 

over. Er is gewoon, er werd daarstraks geroepen van er is een ambtenaar die dat er even bij doet, ja maar we 

vinden het wel belangrijk dat onze eigen ambtenaren wel dit soort beleid opstellen. Dus die mix tussen geld en 

capaciteit die is voor mij overbodig. 

De VOORZITTER: Helder. De heer Yap heeft ook een vraag aan u. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, de portefeuillehouder was zo snel met amendement 1. U zei prima maar ik ben wel 

even benieuwd nog, de PvdA steunt dat amendement van harte. Maar er staat in dat amendement extra bomen. 

En in de Commissie gaf u aan ja met dit budget redden we net het herstel van de bomen. Dus hoe ziet u dan dat 

woordje “extra”. 

De VOORZITTER: Wethouder Raaijmakers? 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Voorzitter, dank u wel. Ja, daar heeft u terecht een punt, want ik heb inderdaad in de 

Commissie aangegeven dat het nu nog vooral gaat over het vervangen van bomen en dat ik bij de Kadernota kom 

van hoe gaan we dat extra ook realiseren. Ja, dus Kadernota 2021 volgens mij heb ik dat in de sessie vorige week 

ook nadrukkelijk aangegeven, omdat we daar echt wel een knelpunt zien. Dus ik hoop dat u mij even de tijd wilt 

geven.  

De VOORZITTER: Gaat u verder. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Dan ga ik verder met de moties. Motie nummer 2 Onderzoek verlichting Kerkdorpen. Ja 

ik was daar in de Commissie redelijk kritisch over. Ik heb u toen ook aangegeven dat de historische lantaarnpalen 

vijf keer zo duur zijn dan de gewone lantaarnpalen. En als ik naar uw motie kijkt dan snap ik wel dat u iets wilt 

doen. Maar ik heb wel een voorstel voor u, want ik ben het wel eens met meneer Yap participatief welke vraag 

gaat u stellen. Wilt u historische lantaarnpalen of wilt u geen historische lantaarnpalen. Dus het antwoord is ja of 

nee. Dus dit is volgens mij geen onderwerp wat zich leent voor een participatief proces. Maar ik ga even de tekst 

erbij pakken, want ik heb hier natuurlijk keurig netjes ook een alternatief voor u. Want ik zou het koppelen aan 

het historisch lint. We hebben in volgens mij is dat gekoppeld aan landschap van allure, historisch lint in 

Roosendaal. Langs… ik ga met de VVV, geef de opdracht om samen met de VVV te kijken  naar historisch lint en of 

dan het mogelijk dan wel wenselijk is om langs dat lint, want dat heeft toch een historisch karakter die 

lantaarnpalen te plaatsen en te kijken wat het kost. Want mijn prioriteit dat heb ik vorige week al aangegeven als 

ik moet kiezen dan is dit niet het eerste waar ik het geld aan uit zou geven. Vooral omdat het om heel veel geld 

gaat, ik heb geen idee om hoeveel lantaarnpalen het nu gaat. Dus dat zou ik nu laten uitzoeken en dan zou ik ook 

de kosten laten uitzoeken van de investering eenmalig, het onderhoud en het beheer en toch ook de 

kapitaalvernietiging die we wellicht dan toch ook plegen. Dus ik zou toch willen voorstellen als u dit wilt om het 

toch anders te formuleren. Want ik vind hem wat lastig. Ik snap wat u wilt maar ik ben er niet heel enthousiast 

over.  

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
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De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Stelt u eens voor dat u met de dorpen het gesprek aan zou gaan 

en de mensen uit de dorpen zelf zouden wel enthousiast zijn over het idee. Zou het dan ook niet vanuit de 

gemeente een goede voorwaarde kunnen zijn dat het dorp dan ook over de brug moet komen dat we een soort 

co-financiering wel ontstaat om dit project dan bijvoorbeeld te trekken. Dat zou een goede middenweg zijn naar 

de mening van de VLP om het toch eventueel te kunnen polsen of er wel animo voor is. 

De VOORZITTER: Mevrouw Raaijmakers. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Nou kijk wat ik, wat we altijd kunnen doen is in gesprek met dorpsraden want ik ken uit, 

de vraag uit Wouw ken ik. Ik heb ook gesproken met de dorpsraad dus ik ken ook het verzoek. Maar ik ben daar 

ook wel duidelijk in geweest van ja zo’n lantaarnpaal dat heb ik vorige week ook al gezegd 2.000 euro per stuk. Ja, 

dat is en als je ze net allemaal vervangen hebt of je vervangt ze dan is dan een beetje zonde en het beleid is al 

ingezet. Maar goed we kunnen altijd overleggen met dorpsraden en bewonersplatforms altijd mogelijk. En als 

daar en ik weet dat er her en der wel wat nou ja misschien wat ondernemers zijn die iets willen betekenen of in 

die zin als we met dorpsraden of met het clubhuis het historisch lint, VVV recreatief daar een co-financiering, 

tuurlijk kunnen we prima naar kijken. Daar heb ik geen, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Wellicht dat de 

kosten van dan ook acceptabel worden. 

De VOORZITTER: Tevreden met het antwoord meneer Van Gestel? 

De heer VAN GESTEL: Uiteraard voorzitter, dan hoop ik dat de indieners van het amendement dat in overweging 

meenemen.  

De VOORZITTER: Dank u. Een daarvan staat achter de heer Hamans, ga uw gang. 

De heer HAMANS: Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien is het nu wel mogelijk om een schorsing te verzoeken dan 

zijn wij uiteraard bereid om…. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Zo meteen, komt goed. 

De VOORZITTER: Misschien nog even… 

De heer HAMANS: Niet nu maar straks, straks om eventueel een aanpassing te doen. Ik wil de wethouder 

voorleggen als ik wat toelichting geef over hoe wij dat bedoelen of dat haar overweging verandert. Er staat al in 

het dictum “participatief proces” er loopt al een soort proces in Wouw. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Ja. 

De heer HAMANS: Over dat vastleggen van het historisch lint. En wij bedoelen die participatie eigenlijk vooral in 

de zin van dat u gaat peilen bij bewoners hoe sterk die behoefte nu eigenlijk is dus dat gaat denk ik verder dan ja 

of nee. En er staat ook al in het dictum dat u meeneemt in het onderzoek of het wenselijk is en daaronder versta 
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ik ook dat u dus in kaart brengt aan de hand van de gevonden behoefte hoe groot de financiële  gevolgen zijn. Dus 

volgens mij wat u voorstelt hoeven we het dictum niet voor te veranderen, maar misschien ziet u het anders. 

De VOORZITTER: Wethouder Raaijmakers. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Ja, dat is maar net hoe je participatief een beetje interpreteert, beetje lastig woord maar 

volgens mij inwoners de vraag stellen wilt u historische straatlantaarns of niet ja dat is ja of nee. Dat is niet 

participatief. Co-creatie het woord van 2019 volgens mij, dat gaat veel verder dus dat is echt participatie voor mij 

dat gaat echt over invulling. Dus ja ik ben er niet zo’n voorstander van, van de huidige formulering.  

De VOORZITTER: Uw microfoon… zo over, ik weet niet wat de bedoeling is maar… Ik bewaak natuurlijk ook de 

goede relaties tussen de raadsleden dus… Meneer Van den Beemt. 

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

De VOORZITTER: Dit is wel echt een hele zware interruptie… 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Ja. 

De heer VAN DEN BEEMT: U weet dat er mensen zijn die je nooit een microfoon moet geven. Ik kreeg zojuist het 

gevoel dat het college vraagt mogen we de motie wat breder lezen. En dat het CDA zegt we bedoelen de motie 

wat breder. Dus ik snap heel eerlijk gezegd de discussie niet die zojuist plaatsvond. Want allebei zijn jullie 

hetzelfde aan het zeggen en daar hebben we dan straks een schorsing voor nodig. Dat vond ik ingewikkeld 

worden en ik vroeg me af of u dat ook vond.  

De VOORZITTER: Dit is een vraag aan mij, meneer Van den Beemt? Ik was sowieso van plan om een schorsing voor 

te stellen in mijn orde voorstel. Maar ik ja dat het wat ingewikkeld werd dat beaam ik wel. Maar ik wil toch weer 

even het woord geven aan wethouder Raaijmakers. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Ja, ik wil hem toch koppelen aan het historisch lint. En dat historisch lint dat is echt een 

karakteristieke waarde en historie van Roosendaal en haar dorpen en volgens mij gaat dat niet per definitie door 

alle dorpskernen. Dus in die zin maak ik hem misschien wel wat smaller dan de heer Hamans van het CDA. Dus 

maar goed, ik laat het uiteraard aan u als raad. Het is het advies van het college dus mocht u met mij nog in de 

schorsing willen kletsen mag dat uiteraard altijd. Heb ik nog twee moties nummer 14 van D66 In kaart brengen en 

aanpakken onveilige plekken in de buurt. Ja, als ik uw motie lees dan komt bij mij heel snel het gevoel op dat dit 

regulier beleid is en dat we dit eigenlijk al doen. Dat wil niet zeggen dat er geen plekken zullen zijn die wellicht 

niet in het vizier zijn. Maar dat is heel lastig om elk plekje en hoekje te ontdekken. Dus ik zou bijna willen 

oproepen als er plekjes zijn waarvan u weet dat het zo is meld meldt het via de BuitenBeter app meld het aan mij 

of aan de wijkchefs dan kunnen we ernaar kijken. Maar in principe is dit regulier beleid, dus het maakt hem een 

beetje overbodig en aan de andere kant zeg ik ook heel veel kwaad kan het ook weer niet. Ja.  

De VOORZITTER: De heer Emmen. 
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De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Wellicht kunnen we tot een compromis komen. Ik ben geheel bereid om 

deze motie te laten voor wat het is mijn voorstel zou dan wel zijn aan het college is het misschien nuttig om even 

te kijken of in de keuze opties in de BuitenBeter app het aangeven van een plek die onprettig voelt ook wat 

verduidelijkt kan worden. 

De VOORZITTER: Wethouder Raaijmakers. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Dank u wel, voorzitter. Dat vind ik een goede suggestie van de heer Emmen, die ga ik 

mee terugnemen. Die toezegging die doe ik zeker en dat koppel ik even aan u terug.  Maar dat lijkt me een prima 

voorstel. 

De VOORZITTER: Die toezegging schrijven wij op. Gaat u verder, wethouder Raaijmakers. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: En de laatste dat is een hele sympathieke, die is ook van D66 als zeg maar even 

hoofdindiener, meer weidebloemen. Ja, hele sympathieke motie. Ik dacht eerlijk gezegd dat we dit al deden, blijkt 

dat we wel struiken hebben met bijen, biodiversiteit maar geen bloemenmengsels, dus die gaan we opnemen in 

de keuzepakketjes en inderdaad het uitleggen. En wij zijn ook medeondertekenaar van het bijenconvenant, dus 

wij maken ons ook hard in het beleid rondom het bevorderen van de bijen met bijenhotelletjes en dat soort 

instrumentjes. Dus we hopen dat dat bij-vriendelijk genoeg is voor u. 

De VOORZITTER: een behoorlijk bij-vriendelijke wethouder. Goed, ik zou aan de vicevoorzitter willen vragen om 

even de hamer over te nemen aangezien ik dien te reageren.  

De heer GABRIËLS neemt het voorzitterschap over. 

De VOORZITTER: Wethouder ga uw gang. 

De heer VAN MIDDEN: Wethouder? 

De VOORZITTER: Portefeuillehouder, excuus. 

De heer VAN MIDDEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb slechts een amendement en een motie om op te 

reageren. En ik wilde beginnen met het amendement en dat is amendement nummer 3 de extra BOA. Ik zou dat 

amendement graag willen omarmen. Ik zie dat in een tijd van een politiecapaciteit die steeds meer onder druk 

staat dat het goed zou zijn als we de BOA-capaciteit zouden kunnen uitbreiden, wel met de juiste prioriteitstelling 

en de juiste coördinatie op die BOA inzet. Dus daar zal ik ook het begin van het jaar bij het Jaarplan Veiligheid wat 

we begin van het jaar of eind van het jaar naartoe zullen sturen de nodige keuzes in gaan maken en aan u 

voorleggen. Dus nogmaals gepaard gaande met een goede coördinatie ben ik een voorstander van dit 

amendement. Mevrouw Beens heeft een vraag gesteld aan mij over de huidige openstaande vacatures en de 

invulbaarheid daarvan. Navraag leert mij dat er op dit moment 1 vacature openstaat, dus 1 vacature, 1 fte niet 

ingevuld kan worden dat is overzienbaar zou je zo denken. We vissen als gemeente allemaal in dezelfde vijver als 

het gaat om BOA’s, maar ik ga er persoonlijk op toezien dat daar ook invulling aan gegeven kan worden. Dus dat is 

voor wat betreft amendement 3 dus dat is een positief advies. Dan motie nummer 4, voorzitter, die is heel wat 
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complexer en ik wil u even kort meenemen in de redeneerlijn. Motie over Onderzoek naar de mogelijkheden van 

een vuurwerkverbod, die een wat ruimer dictum heeft dan de titel van de motie kan ik wel zeggen. Allereerst het 

college wordt verzocht om alle mogelijkheden te onderzoeken, dat vind ik wel heel erg ruim alle mogelijkheden. 

Dus misschien kunnen we gewoon mogelijkheden daarvan maken, of de mogelijkheden, alle mogelijkheden kan 

altijd met uitsluitertje met die mondelinge toepassing denk ik dat we daar wel uitkomen. Maar wat ik belangrijk 

vind aan te geven is dat er veel mensen last hebben van vuurwerk, heel veel. En dat is niet alleen maar rondom de 

jaarwisseling de dag van en de dag na, het is vooral voor de jaarwisseling. En dit jaar zien dat al vanaf oktober, in 

oktober begonnen is met het afsteken van vuurwerk en niet het lichtste vuurwerk. Ik krijg ook vele berichten 

binnen van zeer ongeruste inwoners die zeggen burgemeester wat is er in vredesnaam aan de hand het lijkt wel 

of we in Kabul wonen zoveel bommen hier afgaan in mijn omgeving. Dat is een groot probleem als het gaat om 

vuurwerk. Dus om daar nu vanuit die redeneertrend verder te redeneren zou ik het volgende willen meegeven. 

Allereerst vuurwerk en het oudjaarsfeest is een volksfeest. En in een tijd dat tradities toch al onder druk staan is 

het lastig om zomaar iets lichtvaardig op te nemen als een vuurwerkverbod door af te gaan op een centrale 

vuurwerkafsteekplaats. En daarom lijkt het me ook heel goed dat ik met de dorpen en de wijken in gesprek ga om 

te kijken hoe de dorpen en de wijken hier vooral tegenaan kijken tegen hun nieuwjaarsfeest, laten we daarmee 

beginnen. Wat ik al zei is dat die overlast vooral buiten het klassieke jaarwisselingsmoment plaatsvindt en daar 

wil ook wel binnen de ruimte van deze motie als u mij die ruimte gunt onderzoek naar doen. Hoe kunnen we dan 

kijken naar mogelijkheden om overlast te verminderen op andere momenten dan het klassieke 

jaarwisselingsmoment. Een verbod op afsteken en verkoop van de gemeente werkt eenvoudig ook niet, omdat je 

vijf kilometer over de grens, niet eens vijf kilometer over de grens vijf kilometer van hier zeer zwaar vuurwerk kan 

kopen. Dat is ook zo weer hier en het handhaven op het importeren van dat vuurwerk naar Nederland is ook niet 

te doen. Eenvoudigweg omdat ik daar de capaciteit niet voor heb, maar ook de prioriteit niet voor wil stellen. Dus 

het handhaven op vuurwerkoverlast is gewoon lastig. Ook bij een melding is een dader vaak heel snel al gevlogen. 

Je hebt de melding en tegen de tijd dat er iemand is om de melding te controleren is geen dader zichtbaar. En ook 

daarbij geldt dat ik de capaciteit daar niet voor wil inzetten. Kort en goed hoop ik dat we  als stad en dorpen en 

dus wijken en dorpen gezamenlijk participatief kunnen werken aan een concept van ons nieuwjaarsfeest. Want ik 

vind dat het ons feest moet zijn, ons nieuwjaarsfeest dat uit de vezels van de inwoners moet komen. Dat is wat ik 

zie en lees in het dictum van deze motie. Als dat ook uw strekking is dan zou ik hem positief willen adviseren. Dan 

een vraag die gesteld is door… 

De VOORZITTER: Excuus, er werd een suggestie gedaan voor een kleine aanscherping van het dictum. Gaat u dat 

ook doen als fractie, meneer Villée of? Oké, in een schorsing. Gaat u door. 

De heer VAN MIDDEN: Dank u wel, voorzitter. Dan heeft de heer Van den Beemt een terecht vraag gesteld. En dat 

is de vraag over de handhaafbaarheid. Ik heb navraag gedaan dus ik ga het even voorlezen. Neemt u mij niet 

kwalijk daarvoor. En dat was de vraag in hoeverre een vuurwerkverbod te handhaven is op privaat terrein. En in 

eerste lezing kan ik u melden dat bij een vuurwerkverbod zone de openbare ruimte wordt aangewezen, maar dat 

uit jurisprudentie blijkt dat het mogelijk is om activiteiten op privéterrein met effect op leefmilieu en openbare 

ruimte onder omstandigheden te beperken. Maar dat vind ik nogal een complexe zin zoals u zult begrijpen. Ik kan 

er ook best wel veel… Je kan er heel weinig ruimte of heel ruimte in vinden om het maar zo te zeggen. Wat ik u 

wil voorstellen dat ik u het antwoord schriftelijk nazend en dat dat de basis is voor een verdere discussie 

daarover. En ik zie dat de heer Van den Beemt daar aan mij een vraag over willen stellen. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt ga uw gang. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, het lijkt ons buitengewoon verstandig om daar onderzoek naar te doen, 

want je hebt ook vergunningen nodig om vuur te stoken dat gaat bij de brandweer en dat is ook op privaat 

terrein. Dus we weten dat het heel complex is. Maar heel graag. Dank u. 

De heer VAN MIDDEN: Dat zeg ik graag toe, voorzitter. Daarmee was ik aan het einde van de beantwoording van 

mijn motie en amendement gekomen en vraagstelling. 

De VOORZITTER: Ik wil even voorleggen aan u raad een kwartiertje schorsing is dat voldoende? Langer? We gaan 

middelen, 20 minuten dan. Dat betekent 21.20 uur. 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

De VOORZITTER  de heer Van Midden, hervat de vergadering. 

De VOORZITTER: Mag ik u verzoeken uw plaatsen in te nemen. Ik mis nog een aantal leden onder andere de leden 

van het CDA. Die liggen in de zon… <<lachend..>> Ik mis ook een aantal leden van GroenLinks, ik zie twee leden 

achterin staan. Die zie ik achterin staan. Ja. Neemt u mij niet kwalijk mevrouw Gepkens. Als de leden van het CDA 

mij horen zou ik ze willen verzoeken om naar boven toe te komen. Want ik wil beginnen met de tweede termijn 

van deze vergadering. Ja, yes. Goed dames en heren, wij zijn aangekomen bij de tweede termijn zoals ik u heb 

meegegeven bij de vaststelling vanmiddag van de agenda hebben we in de tweede termijn drie minuten zuivere 

spreektijd. Ik kijk voor de tweede termijn als eerste naar de Roosendaalse Lijst de heer Raijmaekers. Ik zie hem 

een bevestigende knik geven. Aan u het woord.  

De heer RAIJMAEKERS: Ja, dank u, voorzitter. Ja,  even de volgorde hanteren en ik zal proberen om hier en daar 

een wat toelichting te geven. Amendementenlijst eerst. Amendement 1 natuurlijk akkoord. Amendement 

Actualisatie miniboekjesreeks, ook prima. Extra BOA’s zou ik willen voorstellen maar ik geloof dat dat al 

meegenomen wordt om dat breder te trekken, zodat je wat meer mogelijkheden hebt.  Amendement 4 akkoord. 

Ondertunneling Willem Dreesweg amendement 5, ook akkoord. 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers, ik krijg de nadrukkelijke wens voor een interruptie van meneer Yap. 

Meneer Yap. 

De heer YAP: De VLP heeft het amendement ingediend Verlaging tarief afvalstoffenheffing daar staat wij ook 

onder…. 

De VOORZITTER: Neem me niet kwalijk de microfoon van de heer Raijmaekers stond nog aan.   

De heer RAIJMAEKERS: Wij waren inderdaad wel voor de bakjes maar niet voor de zakjes. En we waren ook niet 

van op de hoogte dat dat inderdaad zo’n hoge kostenpost met zich mee had 170.000 euro is toch wel een 

behoorlijk bedrag. En daar zijn we dermate van geschrokken na onderzoek dat we dat geen goed voorstel vonden. 
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De VOORZITTER: Gaat u verder meneer Raijmaekers. O nee de volgende heeft zich aangediend. U bent sneller dan 

het licht. Meneer Emmen. Ja, ik heb al, komt… gaat u verder. Meneer Raijmaekers, aan u het woord. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja, ik denk juist dat er door een goede manier van communicatie naar de burgers voor de 

aanschaf van goede zakjes dat daar het probleem misschien grotendeels wel verholpen zou kunnen worden. 

De VOORZITTER: Meneer Emmen. 

De heer Emmen: … 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. Nu heb ik het vermoeden dat de interruptiemicrofoon niet werkt. Dat 

klopt dat betekent dat die ook niet op de uitzonding wordt uitgezonden, dus ik zou even kort willen schorsen om 

die microfoon te laten werken. Hij doet het weer. Gaat u verder met uw betoog meneer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Wij waren gekomen bij amendement 6 geen zonneparken. Dat wil ik inderdaad 

voorstellen om dat amendement aan te houden tot zeg maar de behandeling van de contouren RES in december 

c.q. januari. Amendement 7 Dierenwelzijn, luisterend naar het antwoord van de wethouder prima om dat in een 

procesvoorstel te doen en dit amendement te laten vervallen. Dan amendement 8 van de SP ook horende de 

reactie van de wethouder dat 500.000 op dit moment voldoende is en dat bij de B-rapportage gekeken kan 

worden om dat eventueel nog aan te vullen. Maar vooralsnog gaan wij daar niet in mee in dit amendement. Dan 9 

dat Schrappen wifi in de binnenstad daar luisteren we ook naar het antwoord van de wethouder. En daarnaast 

vinden wij het ook van belang dat ook de jeugd zeg maar zoveel mogelijk naar de binnenstad komt en ook de 

gelegenheid moet hebben om ook gratis wifi te kunnen gebruiken ook ter verbetering van het imago van het 

centrum van Roosendaal, ook voor de jeugd met name voor jeugd.  

De VOORZITTER: Dank u wel, nog een interruptie van de heer Emmen meneer Raijmaekers. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Gaat de Roosendaalse Lijst daarbij uit van de toelichting van de 

wethouder van vorige week over het openbaar wifi-netwerk of gaat Roosendaal uit van de uitleg van de 

wethouder van deze week over een niet-openbaar wifi-netwerk. 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS:  Ik denk dat het het verstandigst is om dat van vandaag te volgen. Ik zit zelf ook in de IT. Ik 

weet zeker dat het een niet openbaar netwerk is en dat het goed beveiligd is en dat het geen risico bevat. Ik vind 

wel en dat is een ander argument om in ieder geval de jeugd zoveel mogelijk de gelegenheid te kunnen gebruiken 

om internet te gebruiken in de binnenstad. 

De VOORZITTER : De heer EMMEN. 

De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Dus ik begrijp dat de Roosendaalse Lijst de woorden van de 

wethouder interpreteert als er is een wifi-netwerk dat mag iedereen gebruiken, maar er zit een inlog, een 
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inlogscherm tussen dus het is wel bruikbaar en niet zoals ik de woorden van de wethouder heb geïnterpreteerd 

het is alleen maar voor de app bedoeld. 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Nee, duidelijk niet alleen voor de app bedoeld.  

De VOORZITTER: Gaat u verder neem me niet kwalijk. 

De heer RAIJMAEKERS: Dan de motielijst. Motie 1 Beperken stijging tarief afvalstoffenheffing, daar gaan wij in 

mee. Motie 2 dat gaat over het Onderzoek verlichting kerkdorpen. Ik heb nog geen contact gehad met mijn mede-

indiener tenminste met de initiatiefnemer van deze motie. 

<<… Van dit deel van het debat in de raadsvergadering ontbreekt het geluidsfragment…>>  

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Dat wij daar sec niet over gaan, maar je mag je er wel over uitspreken want we gaan over veel zaken 

niet. En daar spreken we ons regelmatig over uit richting het Rijk. Dus wat vindt de Roosendaalse Lijst over de 

maatregel op zich.  

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja, de maatregel op zich zou geen verkeerde zijn, maar ik denk dat wij geen 

beslissingsbevoegdheid. We kunnen daar geen invloed op uitoefenen, dus vandaar ja heeft het denk ik weinig 

kans van slagen.  

De VOORZITTER: Gaat u verder. 

De heer RAIJMAEKERS: Even kijken motie 13 kader van ongewenste inbreng van inwoners en andere partners. Wij 

hebben het idee dat dit al gebeurt dus daar willen wij ook niet in meegaan. Motie 14 het in kaart brengen van 

onveilige locaties of voorstel van de wethouder vinden wij een prima optie om een actiepunt te beleggen om de 

BuitenBeter app aan te passen. Motie 15 gaan wij in mee. We zijn akkoord met de wethouder dat hij zegt we gaan 

dat op een actielijst beleggen om in ieder geval het bereik te vergroten. Dus in deze motie kunnen we niet 

meegaan maar wel met het actiepunt uiteraard. Dan dagactiviteiten voor senioren, prima initiatief hier gaan we 

ook voor stemmen. 18, Housing First prima voorstel gelet ook op de reactie van de wethouder dus die gaan we 

ook mee ondertekenen. Dan 19 ja vinden wij toch een stukje interne bedrijfsvoering waar we toch eigenlijk wij als 

raad ons eigenlijk niet mee moeten bemoeien, dat is puur iets voor het ambtelijk apparaat. En datzelfde geldt 

voor motie 20. Dan heb ik het gehad, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raijmaekers. Ik wil nu overgaan naar de VLP de heer Brouwers. Ja. 
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De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Wij gaan niet alle moties en amendementen doornemen. Het 

merendeel waar wij al op aangegeven hebben daar staan wij al onder dus dat heeft voor ons geen nut. Wat 

betreft het amendement inzake de afvalstoffenheffing, mevrouw Koenraad gaf aan dan een ton vrij komt te 

vallen met het overschot op de Begroting. Daar hebben wij juist de motie op toegevoegd om te komen tot een 

afvalstoffenverlaging omdat er drie ton structureel in de Begroting zit aan dividend en die willen we daarbij 

betrekken. En dat is het verhaal zoals wij het voor ogen hebben. Dus van die 3 euro daling is dan volgens ons geen 

sprake. Wij zijn dan ook van mening dat wij dit amendement ongewijzigd zo inbrengen. Ik sluit ook aan bij de 

woorden van meneer Raijmaekers. Het amendement van de SP Extra middelen jeugdzorg daar hebben we het 

vorige week al over gehad. Wij zijn zeker voor zorg en extra middelen die er dienen te komen die in de zomernota 

dienen te worden behandeld en als daar extra middelen voor nodig zijn dan worden die uit de Algemene Reserve 

gehaald. Amendement 7 het dierenwelzijn die kan volgens ons komen te vervallen. En tot slot amendement 

nummer 6 daar zien wij zo dadelijk graag het nieuwe dictum en het voorstel van tegemoet. Tot zover.  

De VOORZITTER:  Dank u wel, meneer Brouwers. Dan wil ik graag naar de VVD, de heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT:  Dank u wel, voorzitter. Ook de VVD zal niet komen met een bijdrage uit het boek 

openbaringen. Dus we gaan niet alle moties en amendementen langslopen. U ziet het straks vanzelf. Waar we wel 

even aandacht aan willen schenken is motie 11 daar hoor ik ook mijn voorganger of voorgangers iets over zeggen, 

iedereen profiteert mee, publieke solarparken. Wij hopen oprecht en we dringen aan bij de Partij van de Arbeid 

om deze motie vandaag niet in stemming te brengen. Als die vandaag in stemming gebracht wordt dan zullen wij 

tegenstemmen. Dat is niet aan de orde van de vergadering, het is onvoorbereid, het hoort bij het RES thuis. En 

dat zouden we heel jammer vinden. Want volgens mij heb ik de heer Yap van de week ook een mailtje gestuurd 

over deze motie, de overwegingen daar kan ik me buitengewoon moeilijk in vinden. Maar het verzoek vinden we 

ontzettend interessant. En daar willen we graag over meedenken in verder en verder mee aan de bak. Dat 

verwacht misschien niet iedereen maar daar hebben we nou juist straks een goede inhoudelijke discussie voor 

nodig om dat toe te lichten en met elkaar te bespreken. Dus wij hopen dat motie 11 niet in stemming gebracht 

wordt. Gebeurt dat dan zullen we tegenstemmen, terwijl wij grote kansen zien in de opdracht die daar in het 

college gegeven wordt. We vinden het sowieso vanavond buitengewoon praktisch om moties of amendementen 

die over het RES gaan niet bij een Begroting in stemming te gaan brengen. We adviseren niet alleen de Partij van 

de Arbeid om daar zo in te gaan. Verder, voorzitter, hebben we het gezegd in de eerste termijn het meeste wat 

belangrijk is daar heb ik uitgebreid de interrupties voor gebruikt, dus daar heb ik nu niet de volle spreektijd meer 

voor nodig. We willen het college hartelijk bedanken voor de twee toezeggingen. Zoals u misschien gemerkt heeft 

heeft de VVD al bij de Commissie gericht gekozen voor het vragen naar twee toezeggingen, misschien kan dat 

breder ingezet worden. Het was voor ons een beetje een experimentje en we zijn buitengewoon gelukkig met de 

uitkomst daarvan. En wie weet wordt het een trend. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Dan ga ik over naar het CDA, mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Ik werd even afgeleid door de carnavalsband die hier achter mij staat 

te repeteren. Naar aanleiding van de tweede termijn een tweetal aanpassingen. De eerste op motie 2 dat is 

onderzoek verlichting kerkdorpen. Als het goed is heeft u de aangepaste versie in uw GoApp of in de mail. Ik zal 

het u ook, voorzitter als het mag, onze wijzigingen benoemen. Ja.  

De VOORZITTER: Zeker ga uw gang. 
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Mevrouw ROEKEN: Bij het kopje van mening zijnde dat is er een vierde bullet toegevoegd waarbij staat “Dit 

evenzeer geldt voor het belichten van de monumentale kerken”. Draag het college op en dan “in een participatief 

proces” is weggelaten en dat is vervangen door het woordje “om”. “Om te onderzoeken of het mogelijk en 

wenselijk is om de historische ogende functionele straatverlichtingsarmaturen in de kernen van de kerkdorpen te 

behouden dan wel terug te plaatsen teneinde de historische waarde van deze dorpskernen te borgen, daarbij in 

de dorpen waarin de monumentale dorpskerk nog niet wordt belicht ook de vraag mee te nemen of dit mogelijk 

en wenselijk is om te realiseren.  En als medeondertekenaars is daar de VVD intussen aan toegevoegd.  

De VOORZITTER: Helder, dank u wel en maakt zo onderdeel uit van de beraadslaging.  

Mevrouw ROEKEN: Misschien nog een opmerking voor de wethouder, we hadden even gegoogeld op marktplaats 

zijn op dit moment historische armaturen voor 285 euro te krijgen, maar dat terzijde. Dan, voorzitter, ook een 

aanpassing… 

De VOORZITTER: Gaat u verder. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel.  

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, de heer Goossens. 

De heer GOOSENS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter het is een heel circus vanavond. Wij staan onder een motie 

en die wordt nu gewijzigd zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn.  

De VOORZITTER: O. 

De heer GOOSSENS: Wij vinden dit zeer frapant, wethouder. Wij laten het aan het CDA zelf de actie te nemen die 

ze willen nemen, maar wij zijn hier niet op… 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken, wat is hier, wat heeft hier plaatsgevonden. 

Mevrouw ROEKEN: Nu zou ik heel flauw kunnen zeggen er is aan mij geen vraag gesteld. Ik vind het zeer 

vervelend dat wij dit niet hebben gedaan dit is inderdaad ongepast. Dus wij zullen daar zo dadelijk in een korte 

schorsing nog even met de Roosendaalse Lijst nog even op terugkomen. 

De VOORZITTER: Ik zal u automatisch bedienen voor die schorsing.   

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
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De heer VAN GESTEL: Sorry, voorzitter, ja wat ons betreft  hoeft er niet eens geschorst te worden want u vindt 

ons wel aan uw zijde, dus wat dat betreft voorzitter kunnen we het zo inwisselen.  

De VOORZITTER: Gaat u verder, mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Volgens mij was er weer geen vraag dus ik zal niet antwoorden. Maar dank u wel. Dan wilden 

wij graag nog een tekstwijziging toevoegen aan ons amendement. Nou goed, ik had eigenlijk alles al voorgelezen. 

Maar het wordt aangevuld met, nee ik ga eerst nog iets anders zeggen. U heeft intussen hier de nieuwste versie 

van in uw mailbox of in uw GoApp ontvangen. Dankzij de vragen van de Roosendaalse Lijst en de VLP die ons 

wezen op een tekst in de voetnoot van de herziene beleidsnotitie zonne-energie hebben ze ons gewezen op de 

mogelijkheid tot schadeclaims, maar meer nog hebben ze ons gewezen op de mogelijke teleurstelling van mensen 

die op dit moment al in co-creatie bezig zijn. En we hebben dit nu ook in ons amendement opgenomen waardoor 

het als volgt klinkt “hierbij wordt in ieder geval als uitgangspunt genomen dat na het bereiken van de in de 

beleidsvisie zonne-energie vastgestelde maximaal 75 hectare voor aanleg van zonneparken in het buitengebied  

geen nieuwe zonneparken in het buitengebied aangelegd zullen worden tot en met 2023 daarnaast zullen in 

hetzelfde buitengebied geen nieuwe windmolens en windmolenparken aangelegd worden in de periode tot en 

met 2023”. Groen Ontwikkelfonds Brabant zonneparken die op dit moment in voorbereiding zijn worden als enige 

uitgesloten van bovenstaande dictum. Tot zover, dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Goossens heeft een vraag aan u dat zie ik aan zijn tred. De heer Goossens.  

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. U heeft in de hele avond al kunnen horen van bijna iedereen hoe 

complex dit dossier is. We hebben een heleboel zaken aangedragen onder andere die van de Gienderwijte en van 

de zonneparken met betrekking tot het Groen Ontwikkelfonds. Nou die zit er nu in. Dan heb je ook nog de andere 

mogelijkheden die er liggen naast spoorlijnen, naast snelwegen binnen stedelijk gebied. Die zijn nog steeds 

onmogelijk met uw motie. Gaat u die er zo meteen ook nog in fietsen. De bewoners coöperaties die zelf een 

energie coöperatie kunnen oprichten daar staat nu in de beleidsvisie binnen 400 meter van hun kleine kern, van 

hun dorp, binnen 400 meter van een dorp af is buitengebied. Uw blokkeert dat met deze motie, met dit 

amendement sorry, gaat u dat er ook nog in fietsen of gaat u dat echt blokkeren. Wat gaat u nu doen? 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, voorzitter, laat me beginnen dat ik moeite heb met de term erin fietsen. Dat doen wij niet. 

Ik geef u aan dat wij met dank aan uw vraag met dank aan de opmerking van de VLP een voetnoot nota bene over 

het hoofd hebben gezien waarin deze mededeling stond opgenomen. Op basis daarvan vinden wij dat wij terug 

moeten komen op eerdere uitspraken volgens mij is dat helemaal niet erg in deze arena. En dat is wat wij nu 

doen. Wij fietsen nergens iets in, wij voegen geen gekke zaken toe. Vanaf begin af aan hebben wij als CDA gezegd 

75 hectare en dat is het en daar voegen wij nu deze voetnoot op deze opmerking aan toe. U bent het daar niet 

mee eens dat mag. 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 
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De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Laatste punt. U heeft een voetnoot bij opgenomen. Maar de andere 

zaken die ik aandraag staan allemaal ook letterlijk in de herziene beleidsvisie, niet als voetnoot maar gewoon als 

hoofdzakelijke tekst en u gaat daaraan voorbij. Wij vinden het jammer wij zullen het niet steunen. 

De VOORZITTER: Daar zat geen vraag in. Gaat u verder mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Dat was het. 

De VOORZITTER: Dan ga ik over naar GroenLinks, de heer Villée.  

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij gaan ons houden aan de eigen moties of amendementen waar 

we nog geen kleur hebben bekend of waar we ook nog onder zullen gaan willen. Even kijken, eerste stuk kan ik 

helemaal overslaan. De motie 6 van de SP. O, laat ik eerst beginnen met onze eigen motie, laten we met onze 

eigen motie beginnen met de verandering daarin. De tekst is aangevraagd ook in overleg met meerdere partijen 

aangepast. De titel en het dictum “Onderzoek naar mogelijkheden van veilig feestelijk en gezond 

vuurwerkgebruik” is het geworden. We gaan akkoord met de inbreng van de portefeuillehouder hoe hij dit ook 

ziet en we hebben dan ook het woordje “alle” weggehaald bij het verzoekstuk.  Even kijken motie 6 Actief 

faciliteren efficiënte woonruimte, daar staan we positief in. Roosendaal schoon motie van de SP willen we dan 

ook mede gaan ondersteunen, medeondertekenen, indienen. Zo ook de motie van PvdA Zeker zijn van een 

stagevergoeding, ook die willen we graag mede-indienen. Dan even kijken heel snel er doorheen, motie 16 waar 

we ook die we mede-indienen die blijven we mede indienen onder de nieuwe tekst. En wij staan ook positief 

tegenover de dagactiviteiten voor senioren van Burger Belangen Roosendaal. Ook de motie Housing First daar zijn 

we positief over. Dan gaan we even kijken naar amendementen. Amendement 1 daar staan we onder. 

Amendement 2 vinden we een heel mooi amendement en wij zijn daar ook zeer positief over. Evenals het VLP 

amendement over de extra BOA zeker door de uitleg. Dan even kijken, de toevoeging van het amendement 

woordelijk dat er ook een fietspad toe wordt gevoegd daar zijn we zeker voor, dus graag zelfs zij het wel dat de 

fietsers ook in de toekomst ook fijn kunnen inademen in die tunnel dat zou ook belangrijk zijn. Dan even kijken, 

amendement Dierenwelzijn wat wij zelf hebben ingediend. Ja, wij zijn tevreden met het antwoord van de 

wethouder. Zij het wel dat we hem wel in onze achterzak houden ja noem het soort aanhouden voor over die 

twee weken we willen een duidelijk beeld hebben wat er nou gaat gebeuren in de toekomst. Dus daar zijn we 

sowieso voor en dank u voor die beantwoording. Even kijken, dat was het ongeveer behalve alle amendementen 

en moties die te maken hebben met RES-zaken die willen we graag ook in de RES beantwoorden. En op het 

moment dat dat niet gebeurt stemmen we daar dan ook tegen. Dank u wel.  

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel, meneer Villée. En dan wil ik nu het woord gaan geven aan de SP en de 

eerste termijn heeft mevrouw Heessels dat gedaan. Blijft dat zo of neemt mevrouw Maas het over. Ja. 

Mevrouw HEESSELS:  Dank u wel, voorzitter. Ten eerste wil ik aangeven dat ik in de eerste termijn niet het juiste 

dictum van motie 7 Schoon Roosendaal heb voorgelezen dat dictum dat vermeld staat in de papieren versie die u 

heeft ontvangen die klopt en daarin staat “verzoekt het college dit mee te nemen in de integrale aanpak ten 

behoeve van het tegengaan van afvaldump en het bijplaatsen van afval”. Betreffende de amendementen hebben 

we het volgende. Het verbaast de SP dat volgens de wethouder AED’s niet in de verantwoordelijkheid van de 

gemeente maar wel de moeite waard om te steunen maar hulpmiddelen om die reden niet gesteund worden. De 

SP wil wat betreffende hulpmiddelen 24/7 wel benadrukken dat we niets veranderen aan het 

vergoedingensysteem dat dus overdag ook al een paarse krokodil maar willen dat hulpmiddelen net als tijdens 
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kantooruren 24/7 bereikbaar worden en dat gekoppeld aan informatievoorziening. Er is een pilot in Zwolle waarin 

wijkverpleging 24/7 samen zit met de HAP. En bovendien is het advies van de Nationale ombudsman, omdat de 

gemeente 24/7 bereikbaar moet zijn voor alle zorgvragen. Wat betreft het amendement van de VLP over BOA’s 

daar zijn we blij met de toezeggingen dat de vacatures ingevuld zullen worden. de ondertunneling van de Willem 

Dreesweg vinden we in verband met co-creatie van bewoners ook niet de juiste weg. En daarbij betwijfelen we of 

de locatie een oplossing is. Betreffende moties. De motie beperking tarief afvalstoffenheffing kan op onze steun 

rekenen. Net als de motie onderzoek naar mogelijkheden voor vuurwerkverbod en gereguleerd vuurwerkgebruik. 

De motie een kader voor ongevraagde inbreng voor inwoners en andere partners steunen we. Want heldere 

spelregels en communicatie is wat de SP betreft erg belangrijk. Dat was het.  

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels. Dan wil ik nu het woord geven aan de Partij van de Arbeid, de 

heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. Prachtig debat natuurlijk over deze Begroting altijd een mooi ijkmoment 

hier in de gemeenteraad. Ik zei het al in eerste termijn  de fractie zag met name wel dat het toch een beetje 

noodzakelijke puntjes zijn in de zin dat het allemaal redelijk niet echt scherp was want dat was financieel ook niet 

zo nodig. Voorzitter, als we kijken naar allereerst nog een poging om sommige partijen te overtuigen. Ik heb nog 

niet iedereen gehoord in de voorgaande sprekers die een mening hebben gegeven over motie 8 Zeker zijn van 

een gelijke stagevergoeding. Dank aan GroenLinks, ja ik vond de reactie van de Roosendaalse Lijst een beetje 

ouderwets en eigenlijk ook wel achterhaald. Men gaat uit dat een mbo’er minder is dan een hbo’er of wo’er. 

Tegenwoordig ben je met een mbo-opleiding bijvoorbeeld bouwvakker, nou die verdient meer dan een sociaal 

advocaat dat kan ik u verzekeren, voorzitter. En zeker, ik denk zeker in stagetijd is het vanuit gemeentelijk 

oogpunt echt een goed signaal om die vergoeding gelijk te trekken. En nogmaals het gaat om een paar tientjes tot 

ietsje meer per maand over een op dit moment een groep van ik heb de wethouder nog even gevraagd, van 4 

stagiairs. Dus onbegrijpelijk ook van de Roosendaalse Lijst, maar goed we gaan nog stemmen. Dus hopelijk een 

laatste appel richting die fractie. Voorzitter, investeren in onderwijs ja. Als ik portefeuillehouder onderwijs zou 

zijn zou ik zeggen omarm die boel, want dan krijg ik 5 toen meer ruimte om m’n agenda uit te voeren structureel. 

Maar goed we hebben de woorden van de wethouder gehoord we zijn benieuwd naar de stemming in de raad. Ik 

verwacht wel steun vanuit het CDA bijvoorbeeld als onderwijspartij daarin die daar ook wel structureel hopelijk 

mee zal instemmen. Voorzitter… 

De VOORZITTER: Dat gaat u snel horen denk ik, want we hebben een CDA’er aan de interruptiemicrofoon staan, 

de heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Toevallig staat hier CDA’er maar die is een beetje verlaat want hij wil terugkomen op het 

vorige onderwerp over stagevergoeding. Mag dat nog, voorzitter? 

De VOORZITTER: Zeker ga uw gang. 

De heer BREEDVELD: Meneer Yap wij zijn nog een beetje aan het twijfelen over die stagevergoeding. Het is een 

sympathieke motie, maar als we beleidsmatig kijken, dan vraag ik dus aan u, wij hebben scholen die nou wij 

hebben vastgestelde stagevergoeding van dit bedrag die moet u overmaken. Sommige stagiairs die zeggen nee 

we mogen het niet betalen we willen gewoon dat diegene heel veel tijd aan zijn studie besteedt en daarmee dus 

niet per se een stagevergoeding krijgt omdat die dus bijvoorbeeld ongedwongen moet studeren. En sommigen 

die hebben een vergoeding en die zeggen we gaan het zelf onderhandelen. En heel sommigen zeggen nou we 
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moeten die bedrag vanuit de school hebben. Maar ik vind het heel sympathiek en ook al is het een klein bedrag. 

Maar ik kan niet zo goed namens CDA ja ook peilen of die 350 euro iets is wat wettelijk moet of wat u vindt dat 

het moet of dat het vrijwillig is dat gemeenten dit gaan doen. 

De VOORZITTER: Meneer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, we hebben achtergrondinformatie opgevraagd en ik heb een mooi overzichtje gekregen 

van de ambtelijke organisatie via de griffie waarin op dit moment aan is gegeven dat men differentieert in 

stagevergoeding naar opleidingsniveau voor alle stagiairs ook in het kader van duur en dergelijke. Nogmaals wat 

we nu voorstellen kan gewoon worden ingevoerd. Dus ik zie niet zo zeer uw bewaren die u daar tegen aan voert 

of uw overwegingen dat het, we moeten toch niet moeilijker maken dan het is laat ik het zo maar zeggen. 

De VOORZITTER: U bent content met het antwoord, eerlijk zeggen, zo te zien wel. De heer Van den Beemt, ga uw 

gang. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ik probeer te leren. Ik maak even het bruggetje naar de vraag over de stagevergoeding 

en de onderwijskwestie van de heer Yap. Meneer Yap heeft u ook onderzoek gedaan naar wat de stagiairs in het 

onderwijs krijgen. Mijn eigen stagiairs en toen ik zelf stagiair was. Iedereen die op een vo-school stagiair is, dat is 

nul. Ik zou het van harte toejuichen als u daar nu eens energie in zou steken als we altijd het grote probleem bij 

het onderwijs zien en gewoon helemaal niets geven daarvoor. 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, ik weet niet waarom de heer Van den Beemt de Partij van de Arbeid-fractie hier lokaal 

op aanspreekt want dat is nou net zo’n punt wat je eventueel op rijksniveau kan regelen. Maar ik heb gezien maar 

ik het weet het niet zeker, voorzitter, daar heeft de VVD nog niet echt in thuis gegeven. En nogmaals op lokaal 

niveau 5 ton structureel. Om allerlei zaken binnen dat lokale onderwijs in Roosendaal te veranderen, dus dan zou 

ik zeggen practise what you preach en steun de motie daarin. Voorzitter, motie 10 en 11 daar waren we gebleven 

als fractie die trekken we allebei in. We komen wel op een moment terug als het nodig zou zijn. Als het gaat om 

motie 11 eigenlijk hebben we die wel binnengehaald in die zin want de toezegging die ligt er dat dit een van de 

scenario’s is binnen die RES. Ja, motie 12… 

De VOORZITTER: Voordat u verder gaat ik maak even voor de beraadslaging nota dat de moties 10 en 11 zijn 

ingetrokken. Gaat u verder meneer Yap. 

De heer YAP: Motie 12, ja die handhaven we. Ik denk Roosendaalse Lijst ging daar nog op in van dan kennen we 

de kracht van Roosendaal niet als we dat eensgezind sterk ook uitstralen dat wij dit wensen dan kun je bij het Rijk 

heus wel wat bereiken. Zo moet je die motie ook zien, voorzitter. Ja, ten aanzien van collega-partijen uiteraard u 

heeft gezien we staan onder een aantal amendementen die we ook van harte mee hebben ingediend en we ook 

zullen ondersteunen straks bij de stemming. En ik zie, voorzitter, dat mijn tijd om is. Dus ik steek mijn hand wel 

omhoog of niet.  
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De VOORZITTER: Helder. Dank u wel, meneer Yap. Dan gaan wij door naar de termijn van, tweede termijn van 

D66, dat is de heer Emmen. 

De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zal even met twee praktische punten noemen. Een 

aantal partijen waren al zo vriendelijk steun toe te zeggen voor de motie In kaart brengen en aanpakken onveilige 

plekken in de buurt. Dan heb ik een lichte teleurstelling. Vanwege de toezegging van de portefeuillehouder is 

deze motie wat mij betreft overbodig geworden en die trekken wij in. En wat betreft de motie in kader van 

ongevraagde inbreng van inwoners en andere partners pak ik ook de handreiking van de portefeuillehouder aan 

en deze motie zal ik aanhouden tot nadere behandeling in de portefeuille Bestuurlijke Vernieuwing. De motie in 

kaart brengen onveilige plekken in de buurt wordt ingetrokken en motie kader voor ongevraagde inbreng voor 

inwoners en andere partners wordt aangehouden.  

De VOORZITTER: En motie 14 wordt ingetrokken en motie 13 wordt aangehouden, maar dat betekent feitelijk 

voor deze beraadslaging ook ingetrokken, maar die houdt u gewoon paraat voor een volgende vergadering. Dank 

u wel heer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dan resteert nog een aantal opmerkingen over het 

amendement Schrappen wifi in de binnenstad. De portefeuillehouder wil doen lijken alsof de indieners van dit 

amendement niet begrepen hebben wat het voorstel raadsvoorstel slimme binnenstad inhield. Ook is er een 

groot verschil tussen het verhaal van de portefeuillehouder vorige week tijdens de Commissievergadering en deze 

week tijdens de raadsbehandeling. Dat mag zo zijn dat laten wij aan de portefeuillehouder. Maar een aantal 

eenvoudige dingen. Openbare wifi nee. Publiek toegankelijke wifi, ja. Immers op het moment dat je een wifi 

netwerk aanlegt om een app op te laten draaien moeten mensen wel verbinding maken met het desbetreffende 

netwerk willen ze de app kunnen gebruiken, dus het is wel degelijk zo’n groot publiek toegankelijk dan wel niet 

openbaar wifi-netwerk. Een smart city behoeft niet een dergelijk zwaar netwerk, dat kan even goed draaien op 

een veel lichtere variant, veel lagere capaciteit en desbetreffende lagere kosten. En dan resteert ook het nog het 

verhaal van de financiën, wethouder noemde het bedrag van 15.000 euro dat is inderdaad een bestaand bedrag, 

niets aan gelogen. Dan hebben we het wel over het subsidiebedrag. Het totale bedrag is nog altijd 290.000 euro 

voor de aanleg en jaarlijks 80.000 euro in onderhoud. En met die gegevens behouden wij het amendement met 

een gewijzigd dictum, het dictum van het amendement is… 

De VOORZITTER: Kunt u het nummer eerst noemen, meneer… 

De heer EMMEN: 9, voorzitter. Amendement 9 wordt het dictum onder beslispunt 2 gewijzigd in “de reeds 

gewijzigde subsidiegelden teruggestort worden en de vrijgekomen gelden binnen de Smart city Roosendaal BV 

worden aangewend ter bevordering van de aantrekkelijkheid van de binnenstad”.  

De VOORZITTER: Helder, dank u wel. Daarmee maakt amendement 9 opnieuw deel uit van de beraadslaging. Gaat  

u verder.  

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Daarmee ben ik ook aan het einde van mijn termijn. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Emmen. Ik wil over naar de tweede termijn van Burger Belangen 

Roosendaal, mevrouw Bozkurt.  
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Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Ik zal kort ingaan op de moties en amendementen van mijn collega 

raadleden. Amendement of moties van D66 zullen we steunen. Amendement Dierenwelzijn van GroenLinks zullen 

we ondersteunen. Motie Onderzoek naar vuurwerk steunen wij ook. Amendement GroenLinks Extra aanplant en 

behoud van bossen zullen we steunen. Motie GroenLinks over Vrouwenhof als voorwaardig stadspark zullen we 

steunen. Hebben we die niet? Nee? Oké. 

De VOORZITTER: Die is net ingetrokken. Gaat u verder. 

Mevrouw BOZKURT: Motie Beperken stijging prijs van afvalstoffenheffing van VLP steunen wij. Amendement 

Actualisatie miniboekjesreeks geschiedenis van Roosendaal en dorpen zullen wij ook steunen. Amendement Extra 

BOA’s zullen we ook steunen en willen wij mede-indienen. Amendement Verlaging tarieven afvalstoffenheffing 

2020 van VLP steunen wij en dienen wij mede in. CDA amendement Geen nieuwe zonneparken in het 

buitengebied zullen wij steunen. CDA motie met betrekking tot AED’s steunen we. CDA motie om karakteristieke 

straatlantaarns terug te brengen in de historische dorpskernen vinden we buitengewoon sympathiek en we zullen 

het met alle liefde en plezier steunen en dienen we mede in. CDA amendement over Uitbreiding van de formatie 

toezicht en handhaving meer BOA’s zullen we ook ondersteunen en mede-indienen. VVD amendement 

Ondertunneling Willem Dreesweg hebben wij mede ingediend. Motie van de SP over actief faciliteren en 

efficiënte inzet woonruimte zullen we niet steunen omdat de onderzoeksvraag heel erg breed is en naar ons 

inziens bijna niet uit te voeren is, omdat je zoveel particulieren als woningcorporaties erbij haalt. Het is 

waarschijnlijk goed bedoeld, maar wij zijn bang dat dit gaat leiden tot verandering van huizen. Of juist schuren 

worden gebruikt om er kamers van te maken om te kunnen genieten van de huur die je gaat vangen. Het is ook 

heel erg moeilijk om te handhaven. SP motie over Hulpmiddelen zullen we steunen. SP motie over Roosendaal 

schoon kunnen we wel steunen. SP amendement Extra middelen jeugdzorg zullen we wel steunen. Alle moties 

van de Partij van de Arbeid ondersteunen wij en dienen wij mede in. Motie van ChristenUnie steunen wij en 

dienen wij ook mede in. Amendement Roosendaalse Lijst zullen wij steunen. En over mijn motie, wethouder ik 

vind uw toezegging heel erg bedankt voor uw toezegging, maar ik wil toch nog een stapje verder dan toezegging. 

Dus ik heb mijn amendement een beetje aangepast met uw woorden. 

De VOORZITTER: Kunt u het nummer voor mij opnoemen mevrouw Bozkurt? 

Mevrouw BOZKURT: 16.  

De VOORZITTER: Amendement? 

Mevrouw BOZKURT: Migratie achtergrond. 

De VOORZITTER: Motie 16? 

Mevrouw BOZKURT: Ja. 

De VOORZITTER: Gaat u verder. 
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Mevrouw BOZKURT: Verzoekt het college de focus op het bereik van de doelgroep via netwerkpartners zoals 

zorginstellingen en buurthuizen te vergroten, zodat deze senioren met een migratie achtergrond op een 

laagdrempelige manier en dichtbij de eigen in de wijk en dorpen de taal achterstand in kunnen lopen, elkaar 

kunnen ontmoeten, gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen en zo een betere maatschappelijke aansluiting 

kunnen bewerkstelligen. Twee over de voortgang de raad regelmatig te informeren. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Bozkurt. Dan ga ik nu over naar de termijn van de ChristenUnie, tweede 

termijn mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste inderdaad over onze eigen moties fijn dat de 

wethouder onze motie over Housing First omarmt. We laten inderdaad met deze motie zien dat onze raad het 

belangrijk vindt dat de ondersteuning van deze zeer kwetsbare groep in onze samenleving geregeld is. En we 

kunnen pas zeggen dat we een gezonde gemeente zijn als een ieder daadwerkelijk mee kan doen. Dan onze eigen 

motie over het verbeteren van de afhandeling van de digitale post. Ja, in Nederland hebben we nu eenmaal te 

maken met verschillende wetten waar strikte termijnen in staan en waar overheden zich aan moeten houden. 

Maar het is echter wel een feit dat overheden niet altijd een even goed systeem hebben om het proces van 

ingekomen stukken goed te stroomlijnen, waardoor de kans toch groot is dat brieven te laat of zelfs 

onbeantwoord blijven. Ik heb zelf inderdaad wat ik al eerder heb toegegeven een aantal signalen ontvangen. 

Twee daarvan daar is het college van op de hoogte, van die twee zaken was zelfs een klachtenbrief onbeantwoord 

gebleven, dus dat zegt wel wat. En helaas kom je er pas achter na een klachtenprocedure of rechtszaak dat iets 

onbeantwoord is gebleven. En vaak dienen inwoners geen klacht in want dat kost vaak veel tijd en energie. Even 

kijken ja voorzitter, als het wel goed geregeld is dan kunnen we inderdaad de indicator snel zien en hopelijk ook 

een hoog cijfer aan toekennen net zoals al die andere indicatoren voor de telefonische dienstverlening en de 

digitale dienstverlening dan kan wat ons betreft digitale stukken erbij. Het is goed voor de gemeente, dus ook een 

oproep aan mijn collega raadsleden om in de Programmabegroting volgend jaar toch een indicator op te laten 

nemen voor deze ingekomen stukken. Dan motie over de Kwartiermaker Bestaanszekerheid ja de functie is 

inderdaad al ingegaan en laten we duidelijke doelstellingen opnemen zodat we ook als raad kunnen sturen. En we 

willen niet na 1 jaar eigenlijk weer te horen krijgen dat de resultaten niet behaald zijn. Dan vraag ik me af welke 

resultaten dan. In de raadsmededeling hebben we het over een open opdracht dat gaat ons wel echt te ver. Ik wil 

heel kort ingaan op de andere amendement en de moties. Het amendement van de Roosendaalse Lijst die dienen 

we graag mede in over Extra bomen in de openbare ruimte. Amendement van de VLP over extra inzet BOA’s ja 

dat vinden wij heel erg nodig al is het vanwege illegale prostitutie wat ook bij de BOA’s terechtkomt of is 

gekomen. Het amendement van de VVD over de Ondertunneling van de Willem Dreesweg die dienen we niet mee 

in. En we zijn ook echt verbaasd dat alle partijen meedoen met dit amendement met uitzondering van de SP. 

Deze ondertunneling wordt in het amendement direct gekoppeld aan een goede verkeersdoorstroming naar het 

nieuwe ziekenhuis. Inwoners konden tot en met 25 oktober via de app inspreken en deze optie stond er 

gewoonweg niet bij. Dus wij vinden dat we het gewoonweg niet kunnen maken om dit zo via de 

Programmabegroting te regelen. Vandaar dat we niet zullen instemmen. Het amendement van het CDA die 

dienen we heel graag mede in over geen nieuwe zonneparken en windmolens in het buitengebied tot en met 

2022. Eigenlijk staat in de motie iets wat zowel de wethouder als vele partijen hier in de raad al eerder en vaker 

hebben uitgesproken over het maximum van 75 hectare, dat is niets nieuws en dat hebben we vaker gezegd. En 

met deze motie willen we dat graag vastleggen. De moties van de SP die dienen we toch graag mee in ook die van 

de middelen jeugdzorg en de hulpmiddelen 24/7. Ook mede gelet op de uitspraak of het advies van de Nationale 

ombudsman dat gemeentes 24 uur per dag klaar moeten staan voor alle hulpvragen, vind ik deze motie er heel 

goed in passen. De moties van de PvdA over extra investeren in het onderwijs daar staan wij echt achter en we 

hopen dat andere partijen dat ook gaan doen via de LEA de Lokale Educatie Agenda kunnen deze, de voorbeelden 

die genoemd worden dus extra inzet, schakelklassen, jeugdprofessionals en bijvoorbeeld een conciërge, ja daar 

kan je het goed voor gebruiken. Dus laten we dat, deze kans nemen. En ook over de stagevergoedingen die 
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dienen we heel graag mede in. Dan alleen nog over maximum snelheid A58 ja wij kunnen niet anders doen dan 

mede indienen, want deze wens staat uitgebreid in ons partijprogramma. De snelweg gaat dwars door een 

woonwijk, echt dwars door een woonwijk en eigenlijk is het heel raar dat het nog geen 80 km weg is geworden. 

En als we dit oppakken dan komt dat daadwerkelijk op de agenda van het Rijk om de MIRT-agenda en behouden 

we de aandacht van de Provincie, want deze stad moet namelijk ja  de richting duiden naar een nieuwe 

ontsluitingsweg richting de A17 en A58 waar al zoveel jaren over wordt gesproken. Het is een relatief goedkope 

ingreep om de weg veiliger te maken en vermindert de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof. De beide moties, 

voorzitter, van Burger Belangen dienen we graag mede in. Wij zien hier ook een taak voor de opbouwwerkers om 

in kaart te brengen wat nou de dagactiviteiten zijn niet alleen maar van de gesubsidieerde inloop maar ook van de 

niet-gesubsidieerde inloop. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk. Ik heb u ruim de tijd gegeven in de tweede termijn, dus ik 

verwacht dat u dat zult compenseren bij de stemverklaringen. Dan heb ik als laatste de heer Wezenbeek van 

fractie Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. Ik ga niet al die moties en amendementen doornemen nu. Ook 

zonde van de tijd dat ziet u dadelijk, straks aan mijn stemgedrag. Maar ik wil er wel een paar uithalen waar ik iets 

over wil zeggen nog. Met name over die actualisatie van de VLP van de geschiedenis. Ik heb daarstraks ook al een 

stukje geschiedenis opgenoemd hier over vroeger, dat sprak mij natuurlijk mij wel. Dus daarom vind ik het wel 

leuk dat de VLP nu met een motie, amendement, amendement  komt om die geschiedenisboekjes weer nieuw 

leven in te blazen, dus hulde daarvoor. Ik ben het eens met de mensen die roepen, mevrouw Koenraad ben ik het 

mee eens dan die roept dat ook natuurlijk behandelen nou de rest met de RES. Ze zegt we hebben volop thema-

avonden erover gehad hier van de week nog een keer, in Etten-Leur zijn we al een paar keer geweest. Er wordt 

volop werk verzet door die Kopgroep en al die mensen die eraan werken. Dus ik denk dat mevrouw Koenraad 

gelijk heeft om dat nu niet te behandelen hier en straks te doen bij de RES. En gelukkig heeft de heer Yap van de 

Partij van de Arbeid zijn motie 11 was dat geloof ik al teruggetrokken. Wel vind het leuk om te vermelden dat de 

beide moties 16 en 17, zelfs 16 de gewijzigde motie van Burger Belangen wel kunnen steunen. En dadelijk zult u 

aan mijn stemgedrag wel merken waar we wel of niet mee mee zullen gaan. Tot zover, dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Wezenbeek voor deze compacte tweede termijn. Daarmee zijn we aan het 

einde gekomen van de tweede termijn. Ik heb genoteerd dat wij moties 2, 4, 16 hebben gewijzigd en 

amendement 9 is gewijzigd en moties 10, 11, 13 en 14 zijn ingetrokken. Ik kijk even naar mijn rechterzijde. Is er 

behoefte vanuit het college om te reageren op de gewijzigde moties? De heer Van Ginderen? Ja. Wethouder Van 

Ginderen ga uw gang. 

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, korte reactie op de aanpassing van motie 16. Ik constateer dat het verzoek 

zoals het dictum zoals dat nu luidt in ieder geval conform mijn bijdrage en mijn reactie is geweest. Dus ik kan deze 

motie op deze manier overnemen met een opmerking wel van mijn kant. Ik had het over dat bereik en dat heeft u 

aangepast. Maar er staat bij de constateringen een punt waar ik fundamenteel niet mee eens ben er staat 

namelijk dat er op dit moment geen mogelijkheid bestaat voor deze senioren om taallessen te volgen speciaal 

gericht op deze doelgroep en dat is wel zo. En deze Roosendalers en daar komt helemaal een punt zelfs uitwijken 

naar Bergen op Zoom. Nou daar heb ik allemaal moeite mee, waar deze activiteiten wel plaatsvinden. Dus als u nu 

aangeeft dat u dat bolletje wilt verwijderen, dan ben ik het helemaal met u eens. Want dat heeft meer te maken 

met het aanbod en niet met de aanpassing van het bereik voorzitter.  

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt, met een grote glimlach.  
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Mevrouw BOZKURT: Ik heb een heel goed onderzoek gedaan… 

De VOORZITTER: De microfoon staat niet aan mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Ja, het is wel aan. 

De VOORZITTER: Ja. 

Mevrouw BOZKURT: Ik heb een heel goed onderzoek gedaan ik heb wijkhuizen gebeld, ik heb verzorgingshuizen 

gebeld, ik heb naar WegWijs gebeld en ik heb een antwoord gekregen ja dan moeten ze eerst rondvragen bij de 

anderen die daar werken. Het antwoord was ja maar in Bergen op Zoom, hier hebben ze niets voor hun. 

De VOORZITTER: Wethouder Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, ik gaf al in mijn eerste termijn aan dat we heen heel breed aanbod 

hebben. Ik vind het jammer dat die vraag zeg maar ook niet eerder onze kant op is gekomen, dan had ik u ook 

precies uit kunnen leggen waar we dat antwoord dan wel hadden kunnen vinden. Dat is er en u heeft het heel 

keurig heeft u geluisterd en vervolgens aangepast datgene wat mij het mogelijk maakt om te zeggen van nou ik 

focus mij op dat bereik. Maar ja dit is wel even een punt waarvan ik zeg dit matcht niet met het totale aanbod. En 

ik zou u toch willen verzoeken om dat om hier rekening mee te houden en om dat bolletje wel  te verwijderen. 

Want dat past ook niet bij het dictum van de motie.  

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, wethouder. Dan doen wij het bereik, is ook goed dat die mensen… Ja, dan doen 

we wat u wilt als het maar aangenomen wordt.  

De heer VAN GINDEREN: Ja, dat is heel goed. Heel goed. Ik heb een beetje het gevoel, beetje voorspellende 

waarde dat dat wel zal lukken. Dat zal wel lukken. Maar ik ja ik hecht er wel waarde aan om het dan ook in één 

keer goed neer te zetten en dan ja ik zie ook al enige reactie non-verbaal, dan hoort dat ene bulletje daar niet 

thuis, want dan correspondeert dat niet bij zeg maar datgene wat ik u in mijn eerste bijdrage heb gemeld. Dus ik 

doe echt een beroep op u om dat laatste bolletje bij de constateringen om daar vanuit te gaan om dat eruit te 

halen en dan vind ik het verder prima. 

Mevrouw BOZKURT: Die ga ik er gewoon uithalen. Ja. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Helder. Ik kijk nog even verderop naar mijn rechterzijde. Nee, er is geen behoefte meer aan 

verdere toelichting dan… Dames en heren mag ik uw aandacht alstublieft? Uw aandacht. Het begin tegen 23.00 

uur te lopen. De heer Goossens u wilt een ordevoorstel doen?  
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De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Ja. U had het net over de motie van de verlichting van kerkdorpen 

gevraagd ook voor schorsing. We hadden de tekst toen nog niet gelezen, dat is meestal gebruikelijk. We hebben 

hem nu gelezen en we kunnen leven met de toevoeging daarin en onze naam blijft daaronder staan en het is goed 

om te onderzoeken zeker ook hoe de kerk er uitgelicht kan worden. Dus wij hoeven geen schorsing te hebben in 

ieder geval. 

De VOORZITTER: U hoeft geen schorsing meer. Dank u wel voor die toevoeging. Zijn er anderen die wel behoefte 

hebben aan een schorsing? Mevrouw Roeken? 

Mevrouw ROEKEN: Nee, wij hadden inderdaad wel behoefte aan die schorsing. Ik heb intussen begrepen dat mijn 

collega meneer Hamans wel overleg gehad heeft met de heer Raijmaekers, dus dat dat niet meer terzake deed.  

De VOORZITTER: Helder. Maar is er nog iemand die behoefte heeft aan een schorsing nu? Of kunnen wij overgaan 

tot stemming? Ja, dan gaan wij over tot stemming. En aangezien dit mijn tweede raadsvergadering is…. Mag ik uw 

aandacht alstublieft? En ik bij de eerste raadsvergadering nogal een andere stemsystematiek gebruikt had dan u 

gebruikelijk was kan ik u toezeggen dat ik bij deze de door u gebruikelijke hanteer. Jammer hé, ja ja. Dus wij gaan 

alleen maar voorstemmen deze keer en ik zal ook vragen wie er tegen is bij moties zodat de griffie dat kan 

controleren. We hebben zoals ik net heb opgemerkt een 16-tal moties en 9 amendementen. En wij gaan als 

eerste de amendementen in stemming brengen, dan het voorstel. En ik kijk u even aan kan ik het voorstel in zijn 

geheel inclusief alle verordeningen in stemming brengen of wilt u in onderdelen apart stemming doen? Als 

geheel? Dat is heel fijn dan gaan we dat zo meteen doen. Ik verzoek u om de stemverklaring ook zoveel mogelijk 

te bundelen en degenen die al extra gebruik gemaakt hebben van een stemverklaring, die moeten maar proberen 

wat ze aantreffen bij de voorzitter. Ik wil dan nu overgaan tot stemming wij beginnen met de stemming over 

amendement 1. Amendement 1. O wacht ik begrijp hier dat de volgorde is ook handig om even aan u te melden. 

We gaan stemming in volgorde van amendement 1, dan 4, dan 3, dan 2, dan 5… staan ze ook in die volgorde op 

de GoApp? Nee? Ik ga ze even rustig benoemen dat lijkt me wel zo verstandig. Mag ik een blaadje met overzicht? 

Ja, maar daar kan ik toch niets mee… Ja, wij beginnen dus met amendement 1 dat is nieuwe aanplant en extra 

bomen in de openbare ruimte. Dan gaan wij naar amendement 4 verlaging tarief afvalstoffenheffing. Ja. Dan 

stemmen wij over de extra BOA dat is amendement 3. Vervolgens amendement 2 de actualisatie 

miniboekjesreeks. En dan gaan wij naar amendement 5 opgevolgd door 6, 7 is ingetrokken, dan gaan we naar 

amendement 8 en dan naar amendement 9. En voor het geval u zich afvraagt wat die volgorde wat de logica daar 

achter is, dat heeft te maken met de materialiteit van de amendementen zowel de grootte van de omvang van de 

budgetten en de mate waarin het al dan niet gedekt is. Vervolgens breng ik het voorstel zelf in stemming met alle 

verordeningen daarbij en de moties zullen volledig op numerieke volgorde worden gestemd. Kan dat op uw 

instemming rekenen? Ja.  

De VOORZITTER: Dan wil ik u gaan beginnen met de stemming over amendement 1. Heeft een ieder van u 

behoefte aan een stemverklaring bij amendement 1? Wie is voor dit amendement? Dat zijn alle leden van deze 

raad met uitzondering van de SP. Dank u wel. Dat amendement is daarmee aangenomen. 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar amendement nummer 4 Verlaging tarief afvalstoffenheffing. Heeft een ieder 

van u behoefte aan een stemverklaring bij dit amendement? Dat is niet het geval. Wie is voor dit amendement?  

Met de leden van de ChristenUnie en GroenLinks tegen, ik zie meneer Wezenbeek hier ook  en D66 tegen is dit 

amendement aangenomen. 
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De VOORZITTER: Dan gaan wij nu naar amendement 3 Extra BOA. Heeft een ieder van u behoefte aan een 

stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor dit amendement? Dit amendement is met algemene stemmen 

aangenomen.  

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar amendement 2 Actualisatie miniboekjesreeks geschiedenis van Roosendaal en 

dorpen. Is eenieder van u hier die een behoefte heeft om een stemverklaring toe te voegen? Dat is niet het geval. 

Wie is voor dit amendement? Met uitzondering van de stemmen van de SP, mevrouw De Beer bent u wel voor? 

Jawel. Neemt u met niet kwalijk. Ja. Met uitzondering van de stem… Nee die tellen maar een keer. Met 

uitzondering van de stemmen van de SP is dit amendement aangenomen. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar amendement 5 Ondertunneling Willem Dreesweg. Heeft iemand van u 

behoefte aan een stemverklaring op dit amendement? Dat is niet het geval. Dan wil ik u vragen wie voor dit 

amendement is. Wederom met de stemmen van de SP tegen is dit amendement en de ChristenUnie neem me 

niet kwalijk is dit amendement aangenomen. 

De VOORZITTER: Dan kom ik bij amendement 6 Geen zonneparken in het buitengebied. Heeft een ieder van u 

behoefte aan een stemverklaring? Ik zie de heer Verbeek die een stemverklaring wil toevoegen. Graag.  

De heer VERBEEK: Ja, voorzitter, dank u wel. Wij constateren dat het amendement op het gebied van zonne-

energie precies oproept om het huidige beleid uit te voeren. Aangaande windenergie constateren wij dat er 

momenteel nog geen beleid is over windenergie in Roosendaal. Wij vinden het goed om op dit moment even rust 

in te bouwen en goed beleid uit te werken voordat we overgaan tot de realisatie van windenergie. Wij 

complimenteren het CDA met hun standvastigheid op dit punt en wij kunnen instemmen met het amendement.  

De VOORZITTER: Heeft een ieder ander van u behoefte? De heer Wezenbeek, ga uw gang. Meneer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Ja, in tegenstelling wat ik net zei aan het spreekgestoelte dat ik de RES wil bespreken bij de 

RES-stukken straks maar later toen ik terugkwam op mijn stoel heb ik gezien dat er een aanvulling is gekomen van 

de CDA-fractie en ik zal dus toch met de CDA-fractie meestemmen met dit amendement.  

De VOORZITTER: Helder, dank u wel. Nog andere stemverklaringen op dit amendement. Nee? Dan gaan wij 

stemmen. Ik wil graag de handen zien wie voor dit amendement is, dat zijn de handen van de ChristenUnie, CDA, 

VLP, SP, Burger Belangen Roosendaal, Lijst Wezenbeek. Ik wil even voor de controle de handen die voor naar 

beneden nu en vragen wie tegen dit amendement is, dat zijn de fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid, 

D66, Roosendaalse Lijst en de VVD. Kunt u mij uitsluitsel geven, griffier?  Met 17 stemmen voor en 16 stemmen 

tegen is dit amendement aangenomen. 

De VOORZITTER: Dan zijn wij bij amendement 8 Extra middelen Jeugdzorg. Heeft een ieder van u behoefte aan 

een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor dit amendement? Met de stemmen van Burger Belangen 

Roosendaals, Lijst Wezenbeek, SP en ChristenUnie voor is dit amendement verworpen.  

De VOORZITTER: Dan ben ik bij amendement 9 Schrappen wifi in de binnenstad. Neem me niet kwalijk. Heeft 

iemand van u behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor dit amendement? Met de 
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stemmen van de VLP, voor met de stemmen van D66 voor, SP voor en Burger Belangen Roosendaal voor en de 

ChristenUnie voor tel ik al snel dat het niet is aangenomen. Maar ik check het heel even voor de zekerheid, een 

ogenblik. Wie is tegen dit amendement? Met 20 stemmen tegen is dit amendement verworpen. 

De VOORZITTER: Dan kom ik bij de Begroting zelf het voorstel inclusief alle verordeningen en dat is het moment 

suprême zullen we maar zeggen. Heeft er iemand van u behoefte aan een stemverklaring bij het hoofddocument 

en alle verordeningen? Dat is niet het geval. Is er behoefte aan stemming over het voorstel. Is er geen behoefte 

aan stemming over het voorstel? Mag ik het voorstel met algemene stemmen aannemen? Wethouder Financiën, 

complimenten. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij over naar de moties en die moties doen wij in numerieke volgorde. Wij starten met 

motie nummer 1. Motie 1 Beperken stijging afvalstoffenheffing. Heeft een van u behoefte aan een stemverklaring 

op dat punt? Dat is niet het geval. Wie is voor de motie, motie nummer 1? Even kijken. Volgens mij is dat met 

algemene stemmen. Heb ik dat goed gezien? Ja, met algemene stemmen is motie nummer 1 aangenomen.  

De VOORZITTER: Dan wil ik naar motie nummer 2 Onderzoek verlichting kerkdorpen. Wie is voor deze motie? O 

pardon zijn er stemverklaringen bij deze motie? Dat is niet het geval. Wie is er voor deze motie? Met de stemmen 

van de GroenLinks-fractie, Partij van de Arbeid, D66 en SP tegen is deze motie aangenomen. 

De VOORZITTER: Dan ga ik naar motie nummer 3 AED’s op orde. En iemand van u behoefte aan een 

stemverklaring? Niet het geval. Wie is voor deze motie? Die kan op algemene stemmen rekenen. Motie 3 

algemeen aangenomen. 

De VOORZITTER: Motie nummer 4 Onderzoek naar mogelijkheden vuurwerkverbod en gereguleerd 

vuurwerkgebruik. Die titel is aangepast overigens. De titel staat hier nog fout dus, motie 4 dus. Een ieder behoefte 

aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor deze motie? Even kijken met stemmen van dus voor is 

ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, Roosendaalse Lijst, SP, Lijst Wezenbeek en Burger Belangen 

Roosendaal. Dan tegen de VVD in ieder geval. Mag ik de handen even zien voor de zekerheid? VLP en het CDA. 

Dat betekent voor mij aangenomen. Ja, met hoeveel? 14 stemmen tegen en 19 voor aangenomen. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar motie nummer 5 Hulpmiddelen 24/7. Behoefte aan een stemverklaring? Niet 

het geval. Wie is er voor die motie? Met de stemmen van de VLP, ChristenUnie, SP en Burger Belangen 

Roosendaal voor is de motie verworpen. 

De VOORZITTER: Dan kom ik bij motie nummer 6 Actief faciliteren efficiënte woonruimte. Behoefte aan een 

stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor deze motie? Met de stemmen van… U stemt niet voor nee? 

Burger Belangen Roosendaal tegen, D66 tegen, Partij van de Arbeid tegen en de VLP tegen is deze motie 

aangenomen. 

De VOORZITTER: Dan motie 7 Roosendaal Schoon. Behoefte aan een stemverklaring? Is niet het geval. Wie is er 

voor deze motie? Die kan op algemene stemmen rekenen. De motie is aangenomen. 
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De VOORZITTER: Motie 8 Zeker zijn van een stagevergoeding van de Partij van de Arbeid. Behoefte aan een 

stemverklaring? Niet het geval. Wie is voor deze motie? Met stemmen van de Partij van de Arbeid voor, D66 voor, 

GroenLinks voor, de ChristenUnie voor, SP voor, Burger Belangen voor en Lijst Wezenbeek voor neem me niet 

kwalijk is de motie toch niet aangenomen. 

De VOORZITTER: Motie 9 Investeren in het onderwijs van de Partij van de Arbeid. Wie is voor deze motie? Bij de 

stemmen van de ChristenUnie voor, Partij van de Arbeid voor, D66 voor en Burger Belangen Roosendaal voor is 

de motie verworpen.  

De VOORZITTER: Dan motie 10 Beter afval scheiden. Behoefte aan een stemverklaring? O, 10, 11, 12, 13 zijn er 

allemaal uit. Ik loop nu… O 12 niet.  Dat meent u niet. Neemt u mij niet kwalijk, ik ging wat snel. Motie 10 niet, 

motie 11 niet, motie 12 gaan wij in stemming brengen. Is er voor een ieder een behoefte aan een stemverklaring 

bij motie 12, die ik bijna zomaar gepasseerd had. Dat is niet het geval. Wie is voor motie nummer 12 Verlaging 

maximum snelheid A58? Dat zijn de fracties van D66, Partij van de Arbeid… Meneer Yap u deed uw hand naar 

beneden, maar ik neem aan dat u wel voor was? Ja, het is uw eigen motie. Ja. Ik zal het toch even vragen. 

GroenLinks, ChristenUnie en SP en Burger Belangen voor en de rest tegen is de motie verworpen.  

De VOORZITTER: Dan kom ik bij motie nummer 15 Meer weidebloemen van onze bij-vriendelijke wethouder. 

Behoefte aan een stemverklaring? Gaat u bij-vriendelijk stemmen met z’n allen? Ja? Zal ik hem zo arresteren of 

willen we nog stemmen? Ja, of wilt u wel stemmen? U wilt graag stemmen. Wie is voor deze motie, dat doen we 

even allemaal voor meneer Van Gestel. Nou de bijtjes kunnen weer goed zoemen meneer Van Gestel. Bij deze. 

De VOORZITTER: Dan zijn we bij motie nummer 16 aangekomen Activiteiten Nederlandse les voor ouderen met 

een migratieachtergrond. Behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor deze motie? Met de 

stemmen van de VLP en CDA tegen is de motie aangenomen. 

De VOORZITTER: Dan kom ik bij motie nummer 17 Dagactiviteiten voor Senioren. Behoefte aan een 

stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor deze motie? Volgens mij tel ik hier een algemene stemmen. En 

dat is ook het geval. Met algemene stemmen aangenomen.  

De VOORZITTER: Dan komen we bij de moties van de ChristenUnie, motie 18 Housing First. Behoefte aan een 

stemverklaring? Dat is niet het geval en wie is voor deze motie? Dat is ook een algemene stemmen. Ja, motie is 

met algemene stemmen aangenomen. 

De VOORZITTER: Motie nummer 19 Verbeteren van de afhandeling van de al dan niet digitale post. Iemand 

behoefte aan een stemverklaring? Iemand heel veel behoefte aan een stemming? Niet het geval zie ik. Wie is voor 

deze motie? Met stemmen van VLP voor, ChristenUnie voor, SP voor, Burger Belangen voor en Lijst Wezenbeek 

voor is de motie verworpen. O ik tik bijna m’n iPad kapot… 

De VOORZITTER: En dan motie nummer 20. Ik krijg er maar één van de wethouder, dus dat is niet de bedoeling. 

Motie nummer 20, de laatste motie van vanavond Kwartiermaker Bestaanszekerheid. Iemand behoefte aan een 

stemverklaring. Dat is niet het geval. Wie is voor deze motie? ChristenUnie, SP en Burger Belangen zijn voor en 

dat betekent dat deze motie is verworpen.  
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4.  Sluiting 
De VOORZITTER: En daarmee is een einde gekomen aan deze Begrotingsbehandeling. Ik dank u allen voor uw 

aanwezigheid en uw bijdrage en ik wil een hartelijk dank zeggen aan al onze staf en de griffiemedewerkers en ik 

wens u een hele prettige avond. algm 

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 
 

 


