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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 17.00 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

2. Programmabegroting 2019 – Tweede termijn 

3. Sluiting 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester)  

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

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

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse 

Lijst), S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. 

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

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

De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 
(Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), 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), R.C.A.W. van Nassau (CDA), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (Roosendaalse 
Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), 
J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP). 

Afwezig:  
De heer K.A. Raggers (D66).   
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1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, Begrotingsraad tweede termijn is voortgezet omdat we de vorige keer zoals u 

weet schorsten. En wij gaan door met de tweede termijn met daar zo meteen nog even over. Ik meld nu afwezig 

de heer Raggers van de fractie van D66 en later komen mevrouw Maas van de SP en de heren Verbeek van de VLP 

en Gabriëls van de Roosendaalse Lijst. Misschien dat er een paar nog niet zijn, ja die komen nog iets later of iets 

minder laat. Maar dit is in ieder geval wat aangemeld is bij de griffie vanmiddag dus daar moet ik het mee doen. 

Ja, ja, dat zou zomaar eens kunnen. We kunnen opschieten.  

2. Voorstel Programmabegroting 2019 – Tweede termijn 
De VOORZITTER: Nee hoor, we heropenen en ik neem u, we hebben vorige week dus de eerste termijn gehad van 

de zijde van u raad en de beantwoording van het college. Dus dat gaan we niet overnieuw doen. Er zijn vorige 

week twee moties al ingediend. Ik noem ze nog even. Dat is motie nummer 1 “Onderzoek verlichting fietspaden 

buitengebied” dus die is al ingediend en motie nummer 2 die toen is ingediend handelt over “Roosendaal 

Studentenstad”. Dus dat betekent dat aanvullende moties genummerd worden vanaf 3 en amendementen die 

zijn nog maagdelijk schoon, dus dat zien we vanzelf wel. Ik stel voor dat we nu beginnen weer aan de zijde 

natuurlijk van u raad in de sprekersvolgorde zoals u die heeft afgesproken en dat u daarin dan ook de moties en 

of amendementen indient. U heeft een spreektijd inclusief het indienen van de moties, amendementen van, zeg 

ik er nog maar eens bij, 5 minuten. En dan is de dinerpauze voorzien rond 18.30 uur. We kijken wel hoe we lopen. 

Ik denk dat we snel tegen 18.30 uur zullen aan zitten na uw tweede termijn. Maar dat geeft ons college wel de 

gelegenheid om tijdens de dinerpauze iets te vinden van de door u ingediende moties en amendementen. En dan 

zullen wij dan na die pauze een reactie op geven waarna u ongetwijfeld een schorsing zult willen om te kijken van 

nou wat moeten aanpassen, samenvoegen, intrekken of anderszins en dan werken we zoetjesaan toe aan de 

besluitvorming. Dat is de meest efficiënte gang van zaken, zoals we die overigens al ook overige voorgaande jaren 

hebben gedaan. Laat ons het zo maar even aanvliegen en dan kijken we wel hoe de middag en de avond vordert. 

Maar die maaltijd is een beetje hard vanwege catering en de pitjes die aan staan. En ja een pitje uit is koud eten 

en ik heb altijd van mijn moeder geleerd, als je koud eten krijgt en je rekent op warm dan word je stik chagrijnig. 

Ja en nu dan ook en dat belooft niet veel goeds voor het aannemen van de Begroting. En aangezien ik daar in het 

bijzonder op let gaan we op tijd eten. Ik begin in tweede termijn met de fractie van de Roosendaalse Lijst, de heer 

De Regt. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Wat de Roosendaalse Lijst betreft kan de tweede termijn vrij beperkt 

blijven. We willen niet in herhaling vallen door onze beschouwingen nog eens over te doen. In onze eerste termijn 

vorige week hebben wij als enige partij onze moties al ingediend en toegelicht. Je kunt maar duidelijk zijn naar je 

collega’s. Hiermee gaven wij de tijd om goed over onze voorstellen na te kunnen denken en eventueel met 

aanpassingen te komen. Het waren er deze keer maar slechts twee in getal qua moties en dat had wel een reden. 

In de eerste plaats natuurlijk de beperkte financiële ruimte in deze Begroting en daarom wachten we op de 

Kadernota die wellicht wat meer overschotten zal bieden. In de tweede plaats natuurlijk vanwege het feit dat er 

op cruciale onderwerpen binnenkort behandelingen in de raad gaan plaatsvinden. Op de eerste plaats natuurlijk 

het Actieplan Integrale Veiligheid. Wij willen graag daar nog met voorstellen komen en die nu niet al in de 

Begrotingsraad. Daarnaast binnenkort ook de raadsbijeenkomst over de openbare ruimte wat ons kan doen 

besluiten om op dat beleidsveld misschien ook nog met aanvullingen te komen. En op de derde plaats natuurlijk 

was deze Begroting al aardig compleet en volledig. Onze twee moties te weten “Onderzoek naar verlichting 

fietspaden buitengebied” en “Roosendaal Studentenstad” zijn door suggesties van andere partijen hier en daar 

een klein beetje bijgeschaafd. De definitieve versies vindt u op de tafel en zijn inmiddels ook unaniem 

ondertekend. In wil jullie daar allemaal hartelijk voor bedanken. Het dictum van de motie “Roosendaal 

Studentenstad” is door suggesties een klein beetje aangepast. En ik heb me laten vertellen dat ik daarom het 

dictum opnieuw voor moet lezen. Het gaat met name om… Ik lees hem helemaal wel even voor. Verzoekt het 

college een onderzoek uit te voeren naar beleving van hbo-studenten van Roosendaal als studentenstad, waarbij 
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tevens wordt gekeken hoe de relatie met de stad kan worden verduurzaamd en waarbij tevens de behoefte aan 

woonruimte creatieve stad op vestigingsmogelijk, sport en cultuur wordt meegenomen. Ook andere nieuwe 

categorieën studenten en vormen van onderwijs hierbij te betrekken zoals mbo bijvoorbeeld en het nieuwe CIOS. 

De raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het onderzoek en op basis van uitkomsten van het 

onderzoek de raad bij de Kadernota 2020 een voorstel te presenteren ten behoeve van het aantrekkelijk maken 

en houden van Roosendaal als studentenstad.  

De VOORZITTER: Ja, dit is dus de gewijzigde motie nummer 2 “Roosendaal Studentenstad” en ten aanzien van 

motie nummer 1 zijn er geen tekstuele wijzigingen? 

De heer DE REGT: Nee, niet in het dictum, sowieso niet. 

De VOORZITTER: Dan blijft die gewoon staan zoals vorige week ingediend en motie nummer 2 is gewijzigd zoals 

zojuist ingediend en gewijzigd moet ik beter zeggen, want hij was al ingediend, door de heer De Regt. 

De heer DE REGT: Voorzitter, aangezien er op dit moment nog geen enkele motie of amendement is ingediend 

door andere partijen kan ik daar officieel nog niet op reageren. Dat zal ik dus doen in de derde termijn. Het moge 

duidelijk zijn dat de moties waar wij onder staan  als Roosendaalse Lijst dat we die sowieso natuurlijk zullen gaan 

steunen, tenzij de wethouder die ten stelligste zal ontraden. Maar dat hopen we natuurlijk niet. Ik wil bij deze 

alvast wel alle fracties bedanken voor hun bijdragen in de eerste termijn. En hieruit blijkt wel dat we allen gezien 

vanuit ieders idealen en met een positieve insteek oprecht het beste met onze inwoners en vooral onze 

gemeente voor hebben en dat hebben we wel eens anders ervaren. En deze ontwikkeling mag als zeer positief 

bestempeld worden en ook dat moge we denk ik politiek-bestuurlijke vernieuwing noemen. Voorzitter, ter 

afsluiting nog heel in het kort onze speerpunten voor 2019. Op de eerste plaats Integrale Veiligheid met een 

adequate toezicht en handhaving, tweede plaats het Sociale Domein met een focus vooral op het voorliggende 

veld. Derde plaats arbeidsmarkt en onderwijs en tot slot het groen en grijs met aandacht voor vitaliteit voor stad, 

wijk en dorp. Voorzitter, tot zover mijn tweede termijn. 

De VOORZITTER: En u heeft een vraag van de heer YAP. 

De heer YAP: Voorzitter, even voor de duidelijkheid. Stel het college ontraadt de moties die u indient, de twee 

moties. Dan ga ik ervan uit dat de Roosendaalse Lijst toch wel die moties handhaaft. 

De heer DE REGT: Nou, dat hangt af van de stelligheid waarmee en de reden waarom. Maar in principe zijn we 

natuurlijk bereid om de moties waar we onder staan om die ook te gaan, te laten doorgaan. 

De VOORZITTER: De heer Yap sorteert voor op een feestje, dat weet het college heel goed. Wij gaan naar de 

fractie van de VLP, de heer Brouwers. U voert het woord? Ja. Ga uw gang. 

De heer BROUWERS: Voorzitter, vandaag de tweede termijn van de raadsvergadering waarin de Begroting voor 

2019 dient te worden behandeld en vastgesteld. Zoals u kunt zien heeft de VLP ten opzichte van vorige week haar 

opstelling gewijzigd, zoals ook de beste voetbalploeg van Nederland regelmatig pleegt te doen. Ik dank mevrouw 

Van der Star voor haar prachtige goede eerste termijn van vorige week en het is goed te constateren dat we door 
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ons teamwork goed in staat zijn om op diverse onderdelen te kunnen schakelen. Voorzitter, in het vervolg op 

onze eerste termijn constateren we dat de gemeentes op breed front verschillende indexeringen toepassen voor 

de Begroting. Misschien een overweging voor de Auditcommissie om hier een regionaal onderzoek te laten 

plaatsvinden. Daarnaast hebben we gevraagd met de behandeling vorige week inzake de werkgelegenheid of er 

gedacht is aan het werk krijgen van onze eigen inwoners zonder baan. Helaas hebben we hierop nog geen 

antwoord mogen ontvangen. Wij verzoeken ook aan de wethouder dan nog om een reactie. Eveneens over de 

gevolgen van nieuw aan te trekken bedrijven en de wens van eveneens aantrekken van arbeidsmigranten van het 

college ook hier stilte, maar de gemeenteraad pakt dit zelf op. Dit thema is momenteel in uitvoering via onze 

raadsagenda dus zullen we hier bij het college  op een later tijdstip op terugkomen. De wethouder geeft aan te 

onderzoeken om het dividend Saver onder te brengen binnen het programma reiniging. Door het onderbrengen 

van het dividend Saver binnen reiniging zou dit betekenen dat in 2020 een tariefsverlaging op de 

afvalstoffenheffing zou kunnen plaatsvinden. Daar tegenover staat wel dat er een gat van een half miljoen 

ontstaat in de Begroting. Wij als VLP verwachten dat de portefeuillehouder op korte termijn met een visie hierop 

komt en wij horen graag van de wethouder of hij dit ons kan toezeggen. Daarnaast verwachten we dat door het 

opleggen van een taakstelling van 1,7% ten opzichte van de door SAVER gewenste indexering van 6,6% in de 

toekomst een lagere dividenduitkering van SAVER zal plaatsvinden. Deze informatie konden we terugvinden in de 

Begroting van de gemeente Halderberge onder de paragraaf verbonden partijen, waar open en transparant op de 

ontwikkeling van SAVER is ingegaan. Openheid en transparantie, vorige week door mevrouw Van der Star in de 

eerste termijn ook al aangekaart, dat wij hechten aan een transparante bestuursstijl. Voor, door en samen met 

onze inwoners moeten we het doen. Het zal u niet verbazen dat wij deze daden van het college dan ook hopen 

terug te zien. Maar ook wij als raad zijn aan zet. Beloven kunnen we niets, maar het minste wat we kunnen doen 

is een luisterend oor bieden en daar waar nodig ons inzetten voor onze inwoners van Roosendaal en haar dorpen. 

Tenslotte voorzitter, hebben wij voor de Begroting een tweetal amendementen die wij in willen dienen, te weten 

“Impuls slagkracht en handhaving” waarover we vorige week tijdens het debat uitgebreid hebben gehad over de 

afvallast, de overlast, illegale afvaldump, enzovoort. En daarnaast willen we een structurele invulling geven aan 

ons ingediende amendement van 2018 inzake de “Legesvrije evenementen” wat destijds behelsde dat toen 

destijds met een raadsvoorstel voor Roosendaal 750 jaar in de Begroting was opgenomen legeskosten voor 

evenementen. Wij vonden het onterecht dat toen destijds evenementen waar ook de scheidingslijn heel divers is 

of het wel commercieel of niet-commercieel is, dat die dan moesten betalen. Vandaar ook dat wij dat 

amendement toen ingediend hadden en daarom willen wij hier een structurele invulling aan geven. Wij willen nu 

het eerste amendement indienen. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer BROUWERS: Amendement “Impuls meer slagkracht toezicht en handhaving” aan te vullen met dien 

verstande er uit het Begrotingsoverschot 2019 van 83.500 een bedrag 50.000 wordt toegevoegd aan programma 

1 besturen en samenwerken, beleidsveld integrale veiligheid ten behoeve van meer armslag voor extra inzet voor 

onder meer het tegengaan van illegale afvaldump en het tegengaan van overlast in brede zin in onze wijken en 

dorpen.  

De VOORZITTER: Dit… Sorry. 

De heer BROUWERS: Mede-ingediend namens het PvdA, het CDA, de Roosendaalse Lijst en D66. 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet  “Impuls meer slagkracht toezicht en 

handhaving”, maakt onderdeel uit van de beraadslaging.  
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De heer BROUWERS: Daarnaast het tweede amendement “Vrijstelling leges evenementenvergunning”. Besluit 

aan te vullen met, met dien verstande in de legesverordening wordt opgenomen dat vanaf 2019 vrijstelling wordt 

verleend voor leges evenementenvergunning ter compensatie van vervallen baten in programma 4 wonen en 

verblijven. Een bedrag van 16.426 euro met jaarlijkse indexering van 0,8% beschikbaar wordt gesteld vanuit het 

meerjarig overschot begrotingssaldo 2019-2022. En wordt mede ingediend namens de Partij van de Arbeid, de 

Roosendaalse Lijst, de SP en het CDA.  

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Vrijstelling leges evenementenvergunningen” en 

maakt eveneens onderdeel uit van de beraadslagingen. 

De heer BROUWERS: We danken de partijen voor de samenwerking om te komen tot een goede cohesie met de 

amendementen en de moties en wij komen later terug in de derde termijn, tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers voor uw inbreng. Dan ga ik naar de fractie van de VVD, de heer 

Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Vorige week hebben we het al gezegd de VVD steunt de 

Begroting voor volgend jaar. Dat is wel handig om dat ook even te melden. Want daar wordt straks tenslotte ook 

over gestemd. En de vorige keer hebben we gezegd dat sommige cijfers nog wat lastig te vinden waren en tot 

onze grote vreugde kregen we vandaag in de stukken bij de Begroting 2019 in een oogopslag een prachtig 

overzichtje, dit is eigenlijk exact wat wij bedoelden. Gewoon even de cijfers bij elkaar in plaats dat je ja toch de 

grote bedragen over de Begroting heen in drie verschillende boekwerken bij elkaar moet sprokkelen. Geweldig. 

We hebben niet gevraagd om dat nu al gedaan te krijgen en toch gebeurt het. Wat een heerlijke gemeente. Als 

nou alles zo zou gaan dan zou het helemaal geweldig zijn. We hebben de vorige keer een paar kanttekeningen 

geplaatst bij de Begroting en daarvan kom ik er nog twee op mijn wensenlijstje van vandaag nog tegen. En dat is 

het Huis van Morgen, het CIC en het innovatiefonds. Het innovatiefonds dat is een initiatief van de VVD inmiddels 

in samenwerking met de Roosendaalse Lijst waarvoor onze dank. We hebben het gevoel dat de potten met geld 

die we hebben gebruikt in de afgelopen jaren in dit geval de risicoreserve Sociaal Domein dat het verstandig is om 

dat niet steeds verder uiteen te laten vallen. Maar dat het goed is voor deze gemeente om dat soort spaarpotten 

te blijven houden en heel efficiënt in te zetten om impulsen te geven. En wij hebben gezegd impulsen voor 

innovatie in de zorg en impulsen voor innovatie voor de Roosendaalse economie. Beide zaken waar we echt in de 

toekomst van deze gemeente iets aan kunnen hebben. Om dat gedaan te krijgen hebben we dus een motie 

opgesteld en het dictum van die motie voorzitter, dat is dat de VVD en de Roosendaalse Lijst voorstellen om het 

college op te dragen bij de Kadernota 2020 de raad een voorstel aan te bieden tot het instellen van het 

Innovatiefonds Roosendaal. Ten tweede, hierbij mee te nemen minimale en maximale waarden van het fonds, 

voorwaarden voor jaarlijkse stortingen en onttrekkingen. Ten derde, dit voor te bereiden in samenspraak met de 

gemeenteraad. Voorzitter, hiermee stellen we eigenlijk de besluitvorming over dit fonds een beetje uit, dat is ook 

precies de bedoeling. Want het is best een ingewikkeld verhaal en wij denken dat college en raad in samenspraak 

vorm kunnen geven aan een mooie, nuttige en goede besteding van de gelden uit het verleden en de gelden voor 

de toekomst. Daarom hebben wij gezegd wij dragen het college op om in samenspraak met de raad dit voor te 

gaan bereiden en bij de Kadernota aan te bieden. Een klein praktisch puntje, voorzitter, komend jaar is er toch 

geen geld over, dus dan kunnen we ook niets in de pot doen. Dus we schaden er ook helemaal niets mee.  

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

beraadslaging. Een interruptie van de heer Yap. 
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De heer YAP: Ja, voorzitter. Dank voor uw uitleg meneer Van den Beemt. Onze fractie had nog wel vraagtekens bij 

het voorstel. Want waarom stelt u niet gewoon het fonds in met spelregels en geeft u ook al duiding aan van hier 

moet het geld en de voeding vandaan komen. Want u heeft gezien, u wijst zelf naar het mooie overzicht dat we 

vanuit de ambtelijke organisatie hebben gehad. Dan kun je goed zien waar het geld vandaan komt. Maar dan kunt 

u ook keuzes maken van we willen gewoon voor dit fonds uit die potjes het fonds voor het komend jaar 2019 en 

verder vullen. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou die vraag is vrij eenvoudig te beantwoorden, want dan 

zijn dat allemaal de regels van Jeroen van den Beemt en dat moet niet de bedoeling zijn hier. Het is niet zo dat wij 

het allemaal weten. De VVD is de partij voor het individu, niet de partij voor een individu. 

De heer YAP: Voorzitter, dat antwoord vindt onze fractie dan iets te simpel. U heeft toch als VVD wel een idee bij 

hoe de inhoud van dat fonds eruit moet zien. Want anders ja anders lijkt het onze fractie min of meer een beetje 

een loze oproep om te zeggen van ja we willen een fonds. Maar u zegt zelf eigenlijk ook al we gaan er vooralsnog  

geen middelen in stoppen. Dus wat verwacht u dan de komende maanden hoe dat eruit gaat zien? 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, wat we dus voorstellen hier is dat we gebruik maken van de restanten van 

de risicoreserve Sociaal Domein. Geld dat indertijd door wethouder Jongmans apart gezet is toen was het nog 17 

miljoen, toen werd het 10 miljoen nu is het nog 3,5 miljoen. We zouden het doodzonde vinden als het werk van 

uw wethouder indertijd nu zo langzaam maar zeker onzichtbaar wordt en dat allemaal werk dat gedragen is door 

de  mensen die dat niet kregen in de Wmo. Nou, dat is een van de reden dat wij zeggen je moet verstandig met 

dat soort erfenissen omgaan en het niet weg laten vloeien door het gewoon voor twee jaar beschermd wonen te 

bestemmen. Als dat nu nodig is dan doe je dat, maar we willen dan het fonds weer herstellen. Nogmaals om maar 

niet de grote VVD’er Jeroen van den Beemt-show van te maken hebben we hier heel nadrukkelijk ingezet dit voor 

te bereiden in samenspraak met de gemeenteraad. Nou, dat zie je niet heel vaak bij een motie. Je zou deze 

periode kunnen zeggen dat het een novum is, wij hopen dat dat een nieuwe manier van werken wordt. Wij 

vragen om samen te werken en dan zegt u het is me nog niet duidelijk genoeg. Ja, dan vind ik persoonlijk dat u 

het een beetje vanuit de sombere kant bekijkt. Terwijl we juist een goed verhaal hebben van laten we nou iets 

gedragen naar voor brengen. 

De VOORZITTER: De heer Yap, die overigens heel vrolijk kijkt. 

De heer YAP: Ja, nee, voorzitter, eens ten aanzien van die opmerking.  Ja, het is zo kijk uw antwoord leidt, gaat 

verder ja leidt een beetje af van de kern van de motie en u haalt er van alles bij over een novum met 

samenwerking college, raad. Volgens mij is dat overigens niet nieuw. Maar de kern is dus eigenlijk als ik uw 

beantwoording begrijp, is dat u de risicoreserve Sociaal Domein die door het college ja terecht op onderdelen 

wordt gebruikt om tekorten in het Sociaal Domein te dekken, wilt omvormen tot een innovatiefonds en dat is het. 

Of wilt u het fonds ook in de toekomst gaan voeden met meer middelen die nu in de Begroting worden gebruikt 

voor andere doeleinden? 
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De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. In de motie op het papier dat u daar vast heeft staat bij 

overwegingen met jaarlijkse stortingen vanaf 2020 onttrekking in 2019 gecompenseerd kunnen worden. Het 

wordt nu even technisch, excuses daarvoor. Maar het moet maar even. Hier staat dus dat wij overwegen om 

jaarlijks geld te gaan storten in het fonds. Bij de opdracht aan het college staat hierbij mee te nemen minimale en 

maximale waarden van het fonds, voorwaarden voor jaarlijkse stortingen en onttrekkingen Dus hier staat dat er 

jaarlijks stortingen en onttrekkingen kunnen plaatsvinden. Misschien begrijp ik uw vraag niet, maar als uw vraag 

was wil je nou het oude, de oude reserve Sociaal Domein gaan gebruiken? Dan zeg ik dus nee dat is de basis. Dat 

is het fundament, dat is het fundament dat wethouder Jongmans vijf jaar geleden voor ons opgebouwd heeft. En 

op basis daarvan gaan we nu samen innovaties in deze gemeente op het gebied van zorg en economie stimuleren. 

We gaan niet jaarlijkse subsidies geven. Daar hebben we al van alles voor, we willen zorgen dat er impulsen 

gegeven kunnen worden, zodat we iedere keer een stapje vooruit komen. De ironie, voorzitter, is dat het CIC nou 

zo’n mooi voorbeeld is van hoe je iets met impulsen op de rails kunt zetten. Want we hebben het later vanavond 

daar nog over en het gevoel dat over een jaar die impulsen niet meer nodig zijn. 

De VOORZITTER: Een laatste. 

De heer YAP: Voorzitter, onze fractie begrijpt waar een eventueel, een innovatiefonds voor wordt gebruikt maar 

kunt u dan toch wel toelichten waar u denkt die stortingen uit te halen. Want om een voorbeeld te geven als je de 

Begroting ziet de meerjarenbegroting laat voordelen zien. De meerjarenbegroting laat ook zien waar we de 

komende jaren geld aan willen besteden. Kunt u dan concreet aangeven waar die stortingen vandaan moeten 

komen. Want fundament risicoreserve Sociaal Domein is nog een paar ton uit m’n hoofd of misschien iets meer. 

Dat is dan het fundament van dit nieuwe fonds en daar bovenop gaat u storten, maar waar vandaan? 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, nou die vraag begrijp ik in ieder geval wel. Ons idee was inderdaad als je 

kijkt naar de meerjarenbegroting dan zijn er jaren dat er wat grotere overschotten, dat wat meer ruimte lijkt te 

zijn. Als je daar op voorsorteert in de Kadernota volgend jaar bij het instellen van het fonds kun je zeggen dat je 

een vooraf afgesproken deel van de in te schatten overschotten kunt bestemmen voor het innovatiefonds. Zie 

dan een jaar dat er een krimp is dan spreek je voor dat jaar af we kunnen wel onttrekken aan het fonds, eigenlijk 

zoals we komend jaar doen, maar we gaan niet storten. Dus je zou kunnen zeggen dat als het ware werkt zoals de 

buffers van een trein waarbij het soms wat korter wordt en soms wat langer om het geheel aan het rijden te 

houden. 

De VOORZITTER: De heer Breedveld, CDA. 

De heer BREEDVELD: Ja, dank u, voorzitter. Voor ons is het denk ik wel een ja goed initiatief een op zichzelf staand 

innovatiefonds, innovatie, stimuleren klinkt heel erg goed. We willen wel een ding helder hebben voor onze 

fractie om wel of niet voor te kunnen stemmen. En dat zijn eigenlijk de mogelijke tekorten op het gebied van 

HbHplus, zeg maar het opnieuw indiceren, de zorg rondom jeugdzorg van de week in het nieuws. Kunnen we voor 

onze duidelijkheid, stel dat daar grote tekorten komen. Stel dat daar grote financiële tegenvallers zijn. Kunnen we 

die nog uit de risicoreserve Sociaal Domein nu innovatiefonds halen? Of zegt u nee ik ben net duidelijk geweest 

dat gaan we dan opnieuw storten als daar tekorten zijn.  

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, als we dit innovatiefonds niet instellen dan is het risicoreserve Sociaal 

Domein over twee en half jaar leeg, daarmee kan ik uw vraag beantwoorden. Dan is er niets meer, dus misschien 

is het een goed idee dat het CDA vanavond een motie indient om voor zorg in de toekomst voor tegenvallers, 

voor incidentele tegenvallers om daar een risicoreserve voor op te bouwen of de huidige bedragen daarvoor te 

gebruiken. Maar dat voorstel ligt niet op tafel, voorzitter. Ja, u geeft aan dat er risico’s zitten in de zorg. Maar die 

moeten ergens uit betaald worden en dat kan niet meer uit de risicoreserve Sociaal Domein, want die bestaat 

over twee, drie jaar niet mee. Want dan is die leeg. Simpelweg door de onttrekkingen die nu al voorgesteld 

worden.  

De VOORZITTER: Oké, gaat u verder. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. En omdat het lastig is om meerdere van die bordjes 

tegelijkertijd in de lucht te houden, houden wij ons vanavond even bij een bestemmingsreserve en gaan we er 

niet nog een tweede of een derde naast zetten. Los daarvan is de vraag van het CDA een terechte vraag. Wat doe 

je met tegenvallers? Voorzitter, het tweede waar we heel kort iets over kunnen zeggen is over het CIC en het Huis  

van Morgen. Mijn gesprekspartner de heer Yap van zojuist, die heeft daar ongelooflijk veel tijd en energie in 

gestoken. En wij zagen het en wij dachten dat het goed was. Dus wij staan daar als mede-indiener bij en ik geloof 

dat de heer Yap het voor elkaar gekregen heeft om een motie en een amendement namens SP, VVD en PvdA 

geschreven te krijgen, dat is een prestatie op zich. Voorzitter, dan kan ik even kijken naar de eerste termijn van de 

Roosendaalse Lijst, daar staat de VVD al onder de moties met betrekking tot de fietspaden en de studentenstad. 

Met onze dank om bij die studentenstad ook echt de sport en cultuur en de vraag naar huisvesting mee te nemen. 

Daar heeft de VVD van het begin af aan op gehamerd. Het is heel fijn dat we dat hier samen in een stuk hebben 

gekregen. De VLP-moties of amendementen moet ik zeggen. Met name het amendement “Impuls meer 

slagkracht, toezicht en handhaving”,  ik geloof dat daar een meerderheid van de raad onder staat dat is geen 

enkel probleem. Inhoudelijk zijn we het ermee eens. We zien wel een piepklein ja puntje van kritiek hier. Over 

een paar weken gaan wij het hebben over de veiligheidsnota en nu hebben we de laatste reserves uitgegeven, 

waardoor er geen onderhandelingsruimte is. Geen dekkingsvoorstellen meer gedaan kunnen worden. Als we bij 

de behandeling van de integrale veiligheid, alle veiligheid bij elkaar denken van dit is misschien nog wel 

belangrijker dan hetgeen wat we nu zojuist hebben besproken de afvaldump. Als we hiervoor stemmen dan is het 

geld op, het zij zo. Het is jammer dat de raad niet het geduld had om hier twee of drie weken mee te wachten, 

want dan hadden we het integraal kunnen beoordelen. Maar goed als het zo blijft zoals het is dan zullen wij 

steunen uiteraard. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Ik ga naar de fractie van het CDA, de heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Ja, voorzitter, in de voorbereiding van deze begrotingsbehandeling kwam ik tegen een 

uitspraak van de Griekse geleerde Aristoteles misschien u bekend. Een begroting die draait natuurlijk heel erg om 

geld en hij zij daarover geld geven aan de juiste persoon in de juiste mate op het juiste ogenblik met de juiste 

bedoeling en op de juiste manier. Dat is niet gemakkelijk en zeker niet iedereen gegeven. En nog mooier toen ik 

door ging lezen dacht ik hij zou ook wel eens lijstduwer kunnen worden van het CDA als hij in deze tijd zou leven. 

Want hij beschrijft in zijn ethiek wat geld met mensen kan doen, waarin hij het heeft over een gierigaard en een 

verkwister. Van die twee uiterste zegt hij ja daar moet ik helemaal niets mee, hij zegt ik kies voor een gulden 

middenweg. Hij zegt daarover het is een hele opgave om in iedere omstandigheid het midden te kunnen vinden. 

De verkwister daar heeft hij niet zoveel medelijden mee, die is makkelijk te genezen als hij eenmaal vervallen is 

tot armoede zal hij volgens de filosoof wel gedaan zijn met geldsmijterij. De gierigaard heeft iets meer recht op 

mededogen, hij is namelijk niet te genezen. Want deze eigenschap is geworteld in de menselijke natuur. En tot 

zover deze korte geschiedenisles in ieder geval, terug naar de Begrotingsraad en het CDA. Vorige week had ik het 
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nog over een beleidsarme Begroting, maar een week later liggen er maar liefst 23 voorstellen op ons bureau en 

kunnen we alsnog spreken van een beleidsvolle Begroting in plaats van beleidsarm. We hebben vorige week ook 

aangegeven dat we het een uitdaging vonden om bij ieder van onze speerpunten een motie te maken om 

Roosendaal een stukje groener, veiliger, sportiever of aantrekkelijker te maken. Om een veiliger Roosendaal te 

beginnen hebben we de motie Rent a Cop gemaakt. Ik heb al uitgelegd door middel van dit project kunnen 

inwoners op laagdrempelige wijze aangeven waar zij controles zouden willen zien in de wijk. Het is een project 

wat door de politie al ontwikkeld is en zeer succesvol is gebleken in meerdere gemeenten als Nijmegen en 

Oosterhout. Dus ik wil beginnen om de mede-indieners te bedanken voor de steun aan de motie en om echt wat 

de doen aan veiligheid dan alleen maar zeggen we willen het aanpakken, maar ook deze motie te ondersteunen. 

Dus dank daarvoor. Ik laat het even om het besluit voor te lezen. 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

De heer BREEDVELD: In overleg met de politie, in overleg te treden met de politie teneinde het project rent a Cop 

in 2019 in te voeren in de gemeente Roosendaal en gaat over tot de orde van de vergadering. Namens CDA, 

Roosendaalse Lijst, VLP en PvdA.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Rent a Cop” en maakt onderdeel uit van de 

beraadslaging.  

De heer BREEDVELD: Dan een aantrekkelijk Roosendaal, voorzitter. Het stationsgebied, het station en het 

Stationsplein waren en zijn altijd al een visitekaartje van onze stad. Maar nu ook nog de studenten van alle kanten 

uit naar Roosendaal komen is de noodzaak om de uitstraling van het Stationsplein te verbeteren volgens het CDA 

nog groter geworden. In de beantwoording van onze 24-uurs vragen over dit onderwerp gaf de wethouder al aan  

dat een en ander er niet optimaal bij ligt. En vandaar dat we ook gekomen zijn met deze motie met als doel om 

het college te laten bekijken op welke manieren het mogelijk is om het Stationsgebied een beetje te upgraden en 

dit aan de hand van verschillende mogelijkheden aan ons voorafgaand aan de Kadernota aan te bieden. Ik wil 

deze motie dan ook graag indienen en het besluit voorlezen. 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

De heer BREEDVELD: Motie “Impuls aan het Stationsplein” draagt het college op te onderzoeken hoe de 

uitstraling van het Stationsplein kan worden verbeterd en hiervoor in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel 

aan de raad te zenden en gaat over tot de orde van de vergadering. CDA, Roosendaalse Lijst, Burger Belangen 

Roosendaal, ChristenUnie, dank u voor het mede-indienen. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 heet  “Impuls aan het Stationsplein” en maakt ook onderdeel 

uit van de beraadslaging. 

De heer BREEDVELD: Ja, voorzitter, dan een groener Roosendaal met de motie “Klimaatscan” willen we aan de 

voorkant preventief beleid maken op midden en lange termijn. Hoe staat de gemeente er nu voor en hoe staat de 

gemeente er in 2030 voor om het te kunnen evalueren. Waar zijn verbeteringen mogelijk en waar gaat het nu 

juist goed. Metingen met betrekking tot fijnstof, CO2, het aanleggen van waterplassen om temperatuurstijging te 

beperken, innovatieve waterberging in combinatie met Tiny Forest, zorg dat je voor, in combinatie dat je de juiste 
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maatregelen neemt die voor Roosendaal noodzakelijk zijn. Misschien spreekt deze motie bij u minder tot de 

verbeelding, maar het belang daarvan kan ik niet genoeg benadrukken. De motie is praktisch en geeft juist voor 

onze Roosendaalse situatie aan waar we met klimaat op moeten inzetten. Daarom dienen we deze motie graag 

in. 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. Dient u hem eerst maar in en dan zal daar denk ik dan een vraag van de heer Van 

den Beemt over komen. 

De heer BREEDVELD:  Verzoekt het college om een klimaatscan uit te voeren waarbij in kaart wordt gebracht wat 

de effecten zullen zijn van nieuwe factoren van klimaatverandering… Kan ik het ook samenvatten, voorzitter, of 

moet ik alles voorlezen?  

De VOORZITTER: Het dictum toch graag even voorlezen en u zou in het vervolg een korter dictum kunnen 

schrijven. 

De heer BREEDVELD: Ja. 

De VOORZITTER: Grapje, grapje. 

De heer BREEDVELD: Ja, ik ben ook nieuw als fractievoorzitter, dus ik ga mijn fractieleden ook hierop aanspreken, 

voorzitter. Nee, dit is geweldig, goeie. Om een klimaatscan uit te voeren waarbij in kaart wordt gebracht wat de 

effecten zullen zijn van nieuwe factoren van klimaatverandering, zoals een hoge temperatuur, meer zonne-uren, 

hevige neerslag, luchtkwaliteit, vochtigheidsgraad op de leefomgeving en leefkwaliteit van de gemeente 

Roosendaal. Twee, de resultaten en conclusies van de klimaatscan voor de behandeling van de Kadernota 2020 

beschikbaar te stellen aan de raad. Drie, daarbij te duiden hoe deze resultaten en conclusies kunnen worden 

vertaald naar preventief beleid, waarbij rekening wordt gehouden met de vraag welke maatregelen het meest 

urgent zijn en met de vraag hoe deze maatregelen zich verhouden tot de lopende trajecten op het gebied van 

innovatieve verduurzaming en energietransitie. Vier, om in 2030 de voortgang en resultaten van dit beleid te 

evalueren met een nieuwe klimaatscan. En gaat over tot de orde van de vergadering. CDA, SP, GroenLinks, D66, 

ChristenUnie. 

De VOORZITTER: Wat dicht u de kloof tussen politiek en burger.  

De heer BREEDVELD: U heeft helemaal gelijk. Ik zal het nog op de website zetten, CDA Roosendaal.nl kunt u nog 

het een en ander doorlezen. U heeft helemaal gelijk. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 6 heet “Klimaatscan” maakt onderdeel uit van de beraadslaging 

en de heer Van den Beemt heeft een vraag. 

De heer VAN DEN BEEMT: Eerst wil ik toch wel even zeggen als we de heer Breedveld uitnodigen voor een 

voorleesontbijt dat je snel moet eten. Mijn vraag, voorzitter, wat killing is als studenten een onderzoek gaan doen 

dat is dat de opdracht wat te breed gaat worden. En u verzoekt het college om een klimaatscan uit te voeren 

waarbij in kaart gebracht wordt nou ja en dan alle, u wilt alle nieuwe factoren van klimaatverandering en dan 
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noemt u er een paar zoals, bij wijze van voorbeeld. Ik vind het nogal een opdracht, voorzitter, want we zitten het 

werk van het Waterschap te doen, we zitten werk van de Provincie te doen we gaan werk van het Rijk, de 

Europese Unie en de Verenigde Naties ons op de hals halen. Heeft u overwogen om het een klein beetje te 

beperken tot Roosendaal en tot gewoon simpelweg dat er meer regen valt, heftigere plensbuien, dat soort 

dingen? 

De VOORZITTER: De heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Ja, u zegt het is een hele opgave, maar dat is duurzaamheid. Duurzaamheid is een hele 

opgave en ook voor onze gemeente. En precies dat dat geeft u aan en er staat in punt 1 duidelijk van de 

gemeente Roosendaal. Dus we hebben te maken met inderdaad meer zonne-uren, de stijgende temperatuur, 

meer regenval, zijn gigantisch veel klimatorische, klimaat, ja omstandigheden die het een en ander beïnvloeden 

en dat verdient op zichzelf een klimaatscan denken wij van waar kan Roosendaal nu nog op verbeteren. Maar 

goed u hoeft het er natuurlijk niet mee eens te zijn, maar alleen ik denk zelf dat dit onderwerp van groot belang is 

voor de toekomst van Roosendaal en anders hadden we het ook niet ingediend natuurlijk. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn probleem is dat we hier middelen niet in 

duurzaamheid aan het steken zijn, maar in het onderzoek. En is het niet handiger om andere overheden te 

pushen, gewoon even te bellen. Daar hoeven we geen moties voor aan te nemen. U heeft ook contacten. Is het 

niet handiger om de andere overheden aan het werk te zetten met al hun wetenschappelijke bureaus en hun 

ministeries zodat wij gewoon adequaat de cijfers hebben. Of moet iedere gemeente in West-Brabant nou z’n 

eigen klimaatscan gaan maken. Is dit nu niet water naar de zee dragen? 

De VOORZITTER: De heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Mooie woordspeling meneer Van den Beemt, water naar de zee dragen in het kader van 

duurzaamheid, dat is prachtig. Maar het is sowieso, ja we hoeven ook niet van mening, we verschillen van mening 

want wij denken dat het juist heel erg leuk is en goed is om al die factoren die vooral op klimaat en de 

verandering in het klimaattransitie van invloed zijn om die te vertalen naar de Roosendaalse situatie. Dus om daar 

te zeggen oké, wij denken dat het hier en hier niet nodig is. Bijvoorbeeld misschien hebben we voldoende 

waterbergingsplaatsen, misschien kunnen we voldoende inspelen op temperatuurstijging. Maar merk je bij ons 

bijvoorbeeld te veel steen, teveel verstening van de gemeente. Daar zul je naar moeten kijken, juist dat specifiek 

kan interessant zijn voor onze gemeente. 

De VOORZITTER: Nog eentje nog. Ja. 

De heer VAN DEN BEEMT: Nou ja, voorzitter. Ja. Heeft u ook een financieel plaatje bij de kosten van het 

onderzoek? 

De heer BREEDVELD: Ja, voorzitter, dat is natuurlijk, het geeft weer aan hoe de VVD naar duurzaamheid kijkt. Het 

is een goed voorstel een klimaatscan. Het is belangrijk. Het is een goed startpunt voor verder te kijken wat in onze 
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Roosendaalse situatie van belang is. U hoeft het niet te steunen en als u dan begint over de kosten van het 

onderzoek. Ja, dan weet ik voldoende over hoe belangrijk dit onderwerp voor de VVD is. 

De VOORZITTER: De heer De Regt, de Roosendaalse Lijst, een interruptie. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. U vraagt nogal wat met deze motie. Maar volgens ons is er al veel 

onderzocht in het kader van Roosendaal Futureproof, dat programma.  

De heer BREEDVELD: Ja, klopt. 

De heer DE REGT: Dus wij denken dat volgens mij die motie ja dat dat allemaal een herhaling van zetten betreft. 

En dat er al heel veel bekend is en dat dit onderzoek wat ons betreft wellicht overbodig lijkt.  

De heer BREEDVELD: Nou, dat is wel interessant u zegt 100% iets anders als uw voorganger. Want uw voorganger 

zegt juist ja er is niets laten we bellen. U zegt er is al veel en dat vinden wij ook. Er is heel veel. Die klimaatscan 

wordt ook verplicht gesteld voor de gemeentes, die moeten we gaan uitvoeren. Dus die komt er gewoon, dan kun 

je inderdaad heel veel gebruik maken van bestaande data en bestaande informatie. Dus u heeft helemaal gelijk 

dat zou de wethouder kunnen beantwoorden, dat de motie overbodig is omdat het allemaal al gebeurt. Dat zou 

prima kunnen meneer De Regt. En dan trekken wij hem natuurlijk in en zegt hij van ik zie toevoegingen nou dan is 

dat ook een mogelijkheid. Dat vind ik een hele goede bijdrage wat u nu aangeeft. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Nou, dat is een compliment. 

De heer BREEDVELD: Dat is wel, ja. 

De VOORZITTER: U had nog een motie dacht ik in te dienen? 

De heer BREEDVELD: Ja, een sportiever Roosendaal. 

De VOORZITTER: Ja. 

De heer BREEDVELD: Ook daar kregen we deze week wel wat vragen over over de motie “Sporten en bewegen”, 

waarom die nou zou belangrijk was. Op dit moment werken we op sportgebied nog van een Rekenkamerrapport 

wat ooit als uitgangspunt heeft gediend voor sportbeleid. Volgens ons is er nog veel meer mee mogelijk. Er zijn 

ongelooflijk veel mooie en goede dingen op het gebied van sport, maar een echte visie waar we als raad kaders 

mee geven wat voor ons van belang is ligt er nog niet. Willen we meer sport voor ouderen of juist arme gezinnen, 

het overgewicht tegengaan of laagdrempelig maken voor mensen met een beperking. Het zijn allemaal keuzes en 

ik wil u aanreiken tijdens de maaltijd van zo meteen eens te kijken naar de visie Nota 10 Breda waar raad en 

college samen met de inwoners en verenigingen sportambities hebben beschreven. Dat is een prachtig voorbeeld 

van de mogelijkheden en deze motie geeft ons daarom de kans het belang van sporten en bewegen extra  te 

onderstrepen. Daarom de motie “Sportvisie voor een gezonder en leuker Roosendaal”. Ik wil die ook graag 

indienen. 
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De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

De heer BREEDVELD: Dat is een stuk korter besluit. Punt 1 de raad ter besluitvorming een visie op sporten en 

bewegen aan te bieden voor de zomer van 2019 en gaat over tot de orde van vergadering. CDA, VLP, Burger 

Belangen en inmiddels ook ChristenUnie. Dank voor uw steun. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 7 en heet “Visie op sport en bewegen” en maakt onderdeel uit 

van de beraadslagingen. De heer De Regt heeft een vraag aan u. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. U verwees er zelf al naar. Er is een sportbeleid natuurlijk, alweer een 

paar jaar oud maar volgens ons is dat nog aardig up to date. Ook daar wordt melding gemaakt van meer bewegen 

en dat soort zaken. Ook in de Begroting vindt u een hele paragraaf waar de gemeente Roosendaal mee aan de 

slag gaat. En onze vraag is wat mist u dan precies, wat is er dan niet volledig in het oude beleid. Kunt u daar eens 

wat concreter op ingaan? 

De heer BREEDVELD: Wat ik zo mooi vind in Breda als voorbeeld, die hebben voor vier jaar lang een sportvisie of 

een sportnota vastgesteld. En die hebben van te voren zijn die gaan zitten met de hele raad en die hebben gezegd 

joh als raad wat zouden we nu met sport meer willen. Willen we meer voor gehandicapte mensen of mensen met 

een beperking? Of willen we meer voor arme gezinnen inzetten. Waar willen we nu de, eigenlijk de, het verschil 

maken, welk onderdeel willen we als raad naartoe. Wat zijn die kaders? Ik denk dat het unieke hieraan is dat we 

vragen oké met elkaar waar kunnen we kaders als raad meegeven om een notitie te ontwikkelen als college op 

het gebied van sport en bewegen. Dus er is inderdaad al heel veel, dat heb ik vorige week in mijn bijdrage ook al 

gezegd, het is gigantisch veel, er zijn mooie initiatieven op het gebied van sporten en bewegen. Veel bestaand 

beleid. Maar het is ook goed om als raad onze stem te geven en te kijken van waar kunnen we nog links en rechts 

bijsturen. Op basis van die notitie die elke vier jaar geactualiseerd wordt kunnen we als raad, iedere keer staan 

we in de gelegenheid om te kijken van waar willen we nu naartoe. En dat vind ik het mooie dat je daar kunt 

bijsturen. 

De VOORZITTER: Meneer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, prachtig verhaal. Maar als ik dan uw verhaal hoor dan zou je zeggen de raad stelt zelf 

die visie op en dat vraagt u nu net niet. Want u zegt ja dan laten we de raad kijken maar zou het dan niet beter 

zijn dat u dat als raad zelf dat gaat doen. Want anders, want ik lees in de Begroting sport en bewegen, sport en 

recreatie, gezonde leefstijl, jong en oud, toegankelijk voor gehandicapten. Afgelopen jaren maar ook de komende 

jaren wordt daar gewoon vol op ingezet. Dus ja als u het anders vindt dan helpt een visie daar ook denk ik niet bij 

dan moet u gewoon komen met concrete maatregelen. 

De VOORZITTER: De heer Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Ja, het verschil zit hem heel duidelijk nog een keer dat de raad de kaders van te voren mee 

kan geven, zoals bijvoorbeeld met het mobiliteitsplan GVVP we dat met elkaar gedaan hebben. Je zit bij elkaar als 

raad, je zegt wat je belangrijk vindt en dat wordt meegenomen en doorontwikkeld, plan ontwikkeld door het 

college waar we met elkaar over kunnen praten, een voorstel. En precies dat is onze bedoeling en dat hopen we 

met elkaar te bereiken. En u heeft gelijk dat kunnen we als raad ook prima zelf ontwikkelen. Nou, dan mag u wat 
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mij betreft het voortouw nemen om een sportvisie te gaan ontwikkelen. Maar ik zou hiervoor zijn dat we als raad 

de kaders aangeven en dat het college aan de slag gaat met een mooie sportvisie die we met elkaar verder dan 

brengen. En dat is mijn voorstel en daarom ligt het hier. En ik ben ook uiteraard natuurlijk benieuwd naar de 

mening van de wethouder. Net als u. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, maar het CDA dient dit voorstel niet voor niets in. Vindt u dan dat we nu als gemeente 

de verkeerde kant op gaan of verkeerde acties doen in het kader van sport en bewegen. 

De heer BREEDVELD: Nee. Ja, dat heb ik al drie keer gezegd dat ik het fantastisch vind dat er juist zoveel goede en 

mooie zaken zijn in Roosendaal. Alleen dat het wel, vorige week schetste ik vier of vijf van die voorbeelden dat we 

echt keuzes kunnen maken waar we de komende jaren op in willen zetten op sportgebied. En die kunnen wel heel 

verschillend zijn. Dus ik denk dat het de motie heel veel kans geeft om als raad wat we ook met elkaar willen 

meer in stelling te komen op sportgebied en juist meer te kunnen sturen van wat willen we wel en wat willen we 

juist niet. En ik denk dat dat de motie ja kan in beweging zetten en ik hoop dat de wethouder daarmee uit te 

voeten kan. Dank u wel, voorzitter voor uw aandacht. Dat waren alle moties. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Breedveld. Ik ga naar de fractie van GroenLinks, de heer Villée.  

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. Nadat we vorige week uit elkaar gingen dacht ik nou nog even een 

tweede termijn volgende week, wat eten met elkaar en dat is dat. Zo’n 140 mailtjes, appjes en gesprekken verder 

en een week tijd dan zal ik blij zijn dat het weekend is. En niet alleen omdat ik een baan heb dat je om 04.00 ’s 

morgens je bed uit moet, maar goed. Het is mooi om te zien dat allerlei soorten moties en amendementen 

bestaan op de wereld, variërend van enorm doordacht en uitgebreid en uitgeschreven tot kort, globaal en bondig. 

Sommigen volgens mij geschreven vanuit een diepe intrinsieke wens uit een landelijk partijprogramma opgediept 

of in ieder geval door een partijbril bekeken. Het is een enorm goede les hoe schrijf je een motie of amendement 

voor nieuwe raadsleden. Dus allemaal dank je wel daarvoor. Ook wij hebben alle ingediende moties en 

amendementen door onze GroenLinks-bril bekeken en vanuit onze waarden empathie, sociaal, duurzaam en 

gelijkwaardigheid beoordeeld. En daardoor kwamen we uit bij vijf moties die wij gezamenlijk wilden indienen en 

daar staan we dan ook boven en onder. Voor de meeste anderen kan steun van ons nog steeds tot de 

mogelijkheden behoren dus beste mensen ook voor de andere moties is nog volop hoop vanuit GroenLinks. Maar 

voordat we dat doen zijn we eerst benieuwd naar alle de reacties van de portefeuillehouders op deze moties of 

amendementen of de antwoorden van de inbrengers op de eventuele gestelde vragen. Ik focus nu op de moties 

die we wel meedoen. Motie “Verlichte fietspaden”, omdat dit een mooie combinatie is van het stimuleren van 

veilig fietsgebruik samen met niet-vervuilende verlichting, het slimme van deze verlichting, dus duurzaam. De 

motie “Roosendaal studentenstad” omdat dit een duurzame verbinding met deze studenten ondersteunt in 

combinatie met de focus op goede stageplekken waar de studenten op dit moment enorm naar op zoek zijn. En 

de ontwikkeling van creatieve omgeving voor start-ups wat in een aantal andere steden ook al ontwikkeld is. En 

dat zal zeker gaan zorgen voor een boost van vernieuwende en duurzame ideeën en ontwikkelingen waardoor er 

een grotere kans is dat deze en andere jongeren zich hier blijvend zullen vestigen. De motie klimaatscan sluit 

enorm goed aan bij de  visie van GroenLinks om degelijke en doordachte stappen te gaan zetten om Roosendaal 

klaar te maken voor langere duur van klimaatuitdagingen en die op langere tijd ook te monitoren. En een normaal 

klimaat voor de toekomst veilig te stellen voor generaties na ons. Want onze generatie zal dat niet meer 

meemaken. De motie “Op weg naar een rookvrije generatie”  is voor GroenLinks ook een voorwaarde voor de 

creatie van een veilige en groene omgeving om in te wonen, werken, sporten en recreëren. Een hier kan je niet 

eens over twijfelen. Volgens ons zeker als je de sterftecijfers en gezondheidsklachten leest en dus gerelateerde 

gezondheidskosten voor de samenleving, andere partijen focussen ook op kosten hoorden wij daar al,  die met 

roken in verband worden gebracht.  
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De VOORZITTER: Ja, wilt u zich wel beperken tot moties die zijn ingediend, want dat is nog in concept. 

De heer VILLEE: Oké dat wist ik niet, sorry. 

De VOORZITTER: Maar daarom meld ik het u even. Dus beperk het want die moties bestaan nog niet, pas als ze 

zijn ingediend. 

De heer VILLEE: Oké, dank u wel. Wij leren door. 

De VOORZITTER: O ja, elke dag. 

De heer VILLEE: Elke dag. De volgende motie die behandel ik dan pas later en ik wil iedereen dan ook bedanken 

voor de mogelijkheden die allen geboden hebben om samen met u Roosendaal te gaan veranderen. Samen met u 

in te dienen maar ook te steunen bij uw ideeën. Wij hebben ook twee moties aangeboden al bereikten die u in 

een zeer late fase, excuses daarvoor. Maar nu u ze toch heeft loop ik ze even met u door. De eerste motie, motie 

“Cultuurweek voor mensen met een beperking” is na een succesvolle sportweek voor deze mensen vorig jaar is 

dit een logisch vervolg. En misschien ook weer een mogelijkheid voor weer een nieuwe groep mensen om een 

activiteit te ontdekken waarbij je innerlijke en fysieke mogelijkheden verder kunt ontwikkelen. En het pad wordt 

verder geëffend om gelijkwaardig mee te doen in de maatschappij. De tweede motie is de eerdere, reeds vorige 

week bij u aangekondigde motie “Financiering van het Sociaal Domein”. Waarbij wij u allen vragen om een 

gezamenlijk raadsbreed en vooral niet-politiek teken te geven aan Den Haag om nu eens aandacht te hebben 

voor de G40 en de VNG geschetste problematiek die is ontstaan na de grote decentralisatie. Wij hopen dat u allen 

meedoet met deze motie en dat we andere gemeentes een voorbeeld kunnen geven hetzelfde te doen. En deze 

moties wil ik dan ook graag indienen. 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

De heer VILLÉE: Motie “Cultuurweek voor mensen met een beperking”. De gemeenteraad van Roosendaal in 

vergadering bijeen verzoekt het college in beeld te brengen waar mensen met een beperking in de gelegenheid 

worden gesteld om mee te doen aan culturele activiteiten en dit in een overzichtelijk aanbod beschikbaar te 

stellen voor mensen met een beperking. Twee, om in samenspraak met culturele partijen de mogelijkheden van 

het organiseren van een cultuurweek voor mensen met een beperking, analoog aan de beweegweek 2018, te 

onderzoeken. En de raad voor de zomer van 2019 op de hoogte te stellen van de resultaten. En gaat over tot de 

orde van de vergadering.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 8 en heet “Cultuurweek voor mensen met een beperking”. En de 

heer De Regt heeft hierover een vraag. 

De heer DE REGT: Ja, een paar vragen, voorzitter. Op de eerste plaats uw vraagt van waar mensen met een 

beperking in de gelegenheid worden gesteld. Wat ons betreft is dat overal en dat gebeurt volgens mij ook overal. 

Kunt u dat een beetje toelichten? 
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De heer VILLÉE: Ja, gelukkig vindt dat al meerdere keren plaats op vele andere plekken natuurlijk. Maar het is 

mooi om al die mensen met elkaar ook in contact te brengen in een centrale sportweek zodat ook die mensen 

ontdekt worden die deze mogelijkheden nog niet ontdekt hebben. En daar gaat het ons om. 

De heer DE REGT: Een vervolgvraag is vindt u dit niet een beetje stigmatiserend werken, dat ik iets apart 

organiseer voor mensen met een beperking. Laat ze gewoon participeren in alle bestaande cultuurtrajecten zou ik 

zo op het eerste gezicht menen. 

De heer VILLÉE: Ja, ik begrijp uw vraag. Ik begrijp uw vraag. Het is zo dat mensen met een beperking de 

eigenschap hebben en dat antwoord uit persoonlijke omstandigheid mijn zoon is, heeft autisme en heel lang 

omdat hij autisme had en dat ook in zichzelf had opgenomen leefde hij heel lang thuis. Ondanks dat wij hem 

aanspoorden om toch maar andere activiteiten te gaan doen. En op het moment dat er een herindicatie 

plaatsvond bij hem en hij op dat moment geen autisme meer bleek te hebben alleen hoog sensitiviteit 

gecombineerd met een hoog IQ ging hij wel de deur uit, is hij dat wel gaan doen. Dus we hebben gemerkt op het 

moment dat je een label opgeplakt krijgt in deze maatschappij ga je je ook heel vaak gedragen naar dat label en 

ga je eigenlijk je tekortkomingen die je door de maatschappij worden opgeplakt juist extra accentueren. En dat 

geeft een enorme remmende werking. Dus het is niet zozeer stigmatiserend, maar het is wel eigenlijk meer 

bevrijdend daardoor. 

De VOORZITTER: Nog eentje, ja. 

De heer DE REGT: Ja, nog eentje een korte vraag. Ik neem aan dat u het over zowel lichamelijk als andere 

beperkingen heeft, oké. 

De heer VILLÉE: Correct, ja fysiek ook. 

De VOORZITTER: Uw andere motie denk ik, zou u willen indienen.  

De heer VILLÉE: Ja, onze andere motie. 

De VOORZITTER: Ja. 

De heer VILLÉE: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen roept de regering op om aandacht te 

hebben voor de door de G40 en de VNG geschetste problematiek ten aanzien van de knelpunten Sociaal Domein, 

in het Sociaal Domein, excuus. Besluit: Het Kabinet van de Tweede Kamer van de zienswijze van de gemeenteraad 

van Roosendaal, zoals verwoord in deze motie, op de hoogte te stellen en de motie eveneens te sturen naar de 

gemeenteraden van alle Nederlandse gemeenten. En gaat over tot de orde van de vergadering. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 9 en heet “Financiering van het Sociaal Domein”. En daarover 

heeft de heer Yap een vraag. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, deze motie had zoveel tekst dat zelfs uw partijlogo er niet meer op paste. 
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De heer VILLÉE: Nee. 

De heer YAP: Maar voorzitter, de inhoud die onderschrijven we volledig als PvdA-fractie. Alleen we vroegen ons af 

is het nodig om hiertoe de regering op te roepen vanuit ons als gemeenteraad. Omdat volgens mij juist de VNG 

als onze belangenbehartiger van al die gemeenten dit al doet in de VNG-Commissie die hierover gaat en in de 

contacten ook met de regering wat ook wordt aangegeven, de reactie op de Rijksbegroting is gegeven. Dus 

vanwaar de extra oproep. 

De heer VILLÉE: Ik denk dat we zelf kunnen merken aan het feit dat er nog heel weinig beweging plaatsvindt en 

dat we nog steeds wachten en wachten, dat alle aandacht tot nu toe nog steeds niet voldoende is. En ik denk dat 

het goed is om als een grote groep onafhankelijke gemeente, toch een grote groep en een grote massa en een 

grote golf wat in Amerika geen blauwe golf is geworden natuurlijk. Maar wij kunnen die golf wel veroorzaken hier 

in Nederland om te zorgen dat die beweging nu echt eindelijk plaats gaat vinden. Dank u wel. Goed dank u wel, 

bijna weekend, bedankt voor uw aandacht. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Villée. Dan ga ik naar de fractie van de SP het woord is aan mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter. Nou vorige week is de eerste begrotingsronde geweest. Heel veel 

indrukken heeft dat gegeven, ontzettend leuk maar ook ontzettend vermoeiend. Gisterenavond om 24.00 uur 

ging mijn laatste mailtje naar Chantal en vanochtend om 06.00 uur denk ik  die is er alweer. Ja, eerste 

begrotingsronde achter de rug. Ik ben ook wel met veel vragen naar huis gegaan nog, want heel veel  nadenken. 

Ja, om te beginnen wat betreft de vraag over communicatie en participatie van onze inwoners. Nu is de SP nog 

niet geheel tevreden met de beantwoording ervan. Wij missen met name nog op welke wijze de participatie 

gestalte krijgt. Daarnaast duurt het al te lang voordat er daadwerkelijk iets gebeurt. De SP wil wat beweging en 

verduidelijking in het geheel krijgen. Daarbij vindt de SP nog steeds dat communicatie en participatie een vast 

onderdeel in de Begroting moet worden. Hoe borgen we anders de controlerende taak van de raad. De SP dient 

daarom samen met D66 de motie “Inwonersparticipatie” in. Het dictum daarvan… 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

Mevrouw MAAS: We verzoeken het college om een concept beleidskader inwonerparticipatie inclusief 

communicatieplan op te stellen en dit kader begin 2019 voor te leggen aan de raad, zodat het college en de raad 

zich vervolgens samen kunnen buigen over hun rollen in deze kanteling.  Eventuele hieruit voortvloeiende 

financiële consequenties reeds te verwerken in de Kadernota 2020 middels een eigenstandig budget voor 

participatieve trajecten… 

De VOORZITTER: Deze… Ja, sorry. Ja. Ja, nee, we… 

Mevrouw MAAS: Als het hierover gaat? 

De VOORZITTER: Dat doe ik zo meteen, maar we doen eerst even de motie officieel indienen. Dus u wilde nog iets 

zeggen over de motie? 
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Mevrouw MAAS: Nee, nee dat was het. 

De VOORZITTER: Oké. Dan krijgt deze motie mee nummer 10, heet “Beleidskader inwonerparticipatie” en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging. En u heeft een vraag van de heer De Regt. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Het college heeft al uitgebreid beantwoord op de  vragen die we 

raadsbreed hebben gesteld over communicatie. Die waren volgens mij aardig volledig en duidelijk en ja we 

moeten het ook de kans geven om daaraan te gaan werken. Waarom komt dan toch nog die motie? Ik zou zeggen 

wacht even totdat ze daarmee aan de slag gaan. 

Mevrouw MAAS: Nou, ik vond de beantwoording nog steeds te summier. Ik weet wel je moet het uit gaan 

werken, dus je kunt niet helemaal de details ingaan. Maar het is breder, het is best een heel groot plan waar wij 

over denken. En dit, de communicatie is daar een deel van en de participatie is daar een deel van en die rollen die 

zijn wel uitgelegd heel kort puntjes kon ik daarvan terugvinden. Maar nog steeds niet van hoe gaan we nu het 

plan van aanpak maken, hoe gaat het plan dan echt daadwerkelijk komen te liggen. Want we roepen nu al een 

halfjaar denk ik met heel de raad communicatie, communicatie maar er is nog steeds niets. Dus ik wil het meer 

aanjagen als, ja. 

De heer DE REGT: Vindt u dat wij als raad tot op dat detailniveau daarmee moeten aan de slag gaan. Of zegt u van 

we geven het vertrouwen aan het college zoals het nu eigenlijk… 

Mevrouw MAAS: Ja. Daarom leg ik ook voor een concept-beleidskader begin 2019 dat we dan iets hebben. Want 

we blijven maar in cirkeltjes draaien en ik blijf constant communicatie is een probleem horen. Maar wanneer 

komt er dan iets naar de raad toe. Dus eigenlijk wil ik een aanjager zijn en daarna gaan we met z’n allen kijken wat 

vinden we er nou van. En ik vind ook dat er budget voor vrijgemaakt moet worden. Ja. De leefbaarheid en 

veiligheid in Roosendaal gaat de SP aan het hart. De SP vindt dat we moeten streven naar een evenwichtige 

samenleving waarin inwoners in verschillende levensfasen en levensomstandigheden prettig kunnen samenleven 

met elkaar dat is een verantwoordelijkheid van iedereen. Voor de gemeente ziet de SP met name een sturende 

en faciliterende taak. Initiatieven zoals buurtpreventie zijn een goede ontwikkeling. De SP ziet dan ook liever de 

ontwikkeling van samenwerking dan van handhaving. Initiatieven zoals onder andere vitale wijken en dorpen, 

straatfeesten ondersteunt de SP dan ook van harte. Evenementen dragen tenslotte bij aan de sociale 

saamhorigheid binnen onze stad en dorpen. Dat was dit feestjaar ook goed te merken. Daarom hebben we de 

motie vrijstelling leges ook mee ingediend. Om met de fiets naar evenementen naar school of werk te gaan vanuit 

de buitengebieden vinden wij het ook erg belangrijk dat de fietspaden goed verlicht en duurzaam zijn. Wat 

betreft terugdringen van de drugs, ja daar komt hij weer, en overlast wacht de SP het Integraal Veiligheidsplan af, 

want daar was het ons om te doen. We zijn wel benieuwd op wat voor termijn  we dit plan gepresenteerd zien. 

Kan de burgemeester hier al wel een uitspraak over doen. We hebben genoten van heerlijke warme dagen in 

oktober en november. Die wel als consequentie hebben dat de grond smacht naar water. Aangezien het klimaat 

aan het veranderen is staan we voor een uitdaging om hierop voorbereid te zijn. Het is voor de SP nog niet 

duidelijk hoe we dit in de toekomst moeten zien. Hiervoor is toch verder onderzoek wel noodzakelijk en mogelijk 

al gebruik makend van al bestaand onderzoeken, dus je hoeft waarschijnlijk niet eens een heel onderzoek te gaan 

doen. Daarom dienen we de motie klimaatscan mee in. De SP is ervan overtuigd dat innovaties in de zorg zoals bij 

het CIC en het Huis van Morgen van doorslaggevende betekenis zijn in de ontwikkeling van het voorliggend veld. 
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Echter hebben zorgorganisaties en bedrijven een grote rol in deze ontwikkeling en de implementatie ervan. 

Terecht heeft de wethouder ingezet op hun verantwoordelijkheid in de financiële bijdrage. De toenemende vraag 

naar niet vrij toegankelijke zorg is en blijft een punt van aandacht. De wethouder geeft aan dat de ontwikkelingen 

van het voorliggend veld voldoende perspectief bieden om deze vraag op te vangen. De wethouder geeft tevens 

aan vertrouwen te hebben in inzet van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling van het voorliggend veld en de 

ondersteuning door Stichting Fameus daarbij. De voorgenomen intensieve samenwerking van WegWijs met 

Werkplein en WVS biedt mogelijk ook kansen. Wellicht is ook samenwerking met scholen en verenigingen 

mogelijk. De SP is blij met de nadruk die gelegd wordt op de ontwikkeling van WegWijs-medewerkers en 

intensievere samenwerking van WegWijs met het voorliggend veld en zorgprofessionals. Er kunnen zich allerlei 

initiatieven ontwikkelen, waarvan verwacht wordt dat zij onze kwetsbare inwoners opvangen en begeleiden. De 

SP vindt wel dat Wegwijs de spin in het web is. Maar vraagt zich af of voor de ontwikkelingen van WegWijs 

voldoende middelen beschikbaar zijn. De SP is daarbij van mening dat de gemeente een zorgplicht heeft met 

betrekking tot verantwoorde hulpverlening in het voorliggend veld. De SP dient daarom de motie “Ontwikkeling 

WegWijs” in. Wij verzoeken het college om de gemeenteraad een voorstel aan te bieden inzake de actuele 

ontwikkelingen binnen WegWijs waarbij ingegaan wordt hoe de werking van WegWijs wordt verbeterd en waarbij 

aangegeven wordt of het budget en de formatie daarvoor toereikend zijn.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 11 en heet  “Ontwikkelen WegWijs” en u heeft daar een vraag 

over van mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, voorzitter. We vroegen ons af heeft u dan signalen dat het budget of de 

formatie ontoereikend zouden zijn op dit moment? 

Mevrouw MAAS: We krijgen wel signalen, er was gisteren nog een brief binnengekomen dat er toch zaken bij 

WegWijs niet helemaal gaan zoals het hoort. Ik kan niet zeggen of er echt formatieproblemen zijn, dat komt, dat 

moet dan bekeken worden. Maar het gaat, ik heb ook eigen ervaringen met WegWijs er gaan zaken niet zoals het 

moet en daar vallen mensen door tussen wal en schip.  

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. U noemt in uw motie expliciet budget en de formatie, dus ik dacht 

nou… 

Mevrouw MAAS: Ja. 

Mevrouw ROEKEN: U heeft mogelijk signalen dat er zaken niet goed gaan en die hoor ik dan graag. 

Mevrouw MAAS: Ik moet het daar even over hebben met mijn secondant, u krijgt daar nog antwoord op in de 

derde termijn. 

De VOORZITTER: Meneer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. We vroegen ons af vraagt de SP in het dictum van deze motie nu om een 

overzicht van de stand van zaken bij WegWijs of vraagt de SP ook om daadwerkelijk nieuw beleid inzake WegWijs.  
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Mevrouw MAAS: We willen eerst de actuele ontwikkelingen binnen WegWijs heel duidelijk hebben. Je moet eerst 

weten wat er aan de hand is. En ook daarna kunnen kijken wat er moet worden verbeterd en daarbij aangeven of 

het budget en de formatie toereikend is. Dus eigenlijk zegt het dictum al, geeft ook al een stukje antwoord op de 

vraag van de CDA dat dat nog niet helemaal goed in kaart is, tenminste wat mij betreft. 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Kan ik dan concluderen dat u met deze motie vooralsnog vooral vraagt 

om informatie. 

Mevrouw MAAS: Ja, informatie en vanuit die informatie kijken wat er verbeterd moet worden. 

De VOORZITTER: De heer De Regt nog op dit punt? Ja, ga uw gang. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Vindt u niet dat dan volstaan kan worden met een simpele 

raadsmededeling? Want daar vraagt u eigenlijk om, de stand van zaken. 

Mevrouw MAAS: Ja, dat kan dan. Ja. Ik moet dat leren. 

De VOORZITTER: Ja, even onderwerp even van de dinerpauze als u onderling bent om te kijken wat het meest 

effectieve instrument is om datgene te krijgen wat u vraagt. Oké. 

Mevrouw MAAS: Tot zover. Dank u wel. 

De VOORZITTER: U ook, dank u wel, mevrouw Maas. Ik ga naar de Partij van de Arbeid, de heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, voor mijn voorganger van de SP was het de eerste keer. Ik telde even snel ik zit hier 

als namens de PvdA voor de 13e keer ten aanzien van deze begrotingsbehandeling. Ja, of dat verstandig is dat is 

een tweede. Voorzitter, maar wat ik in die 13 jaren wel heb kunnen constateren dat ik eigenlijk hier namens de 

PvdA ieder keer sta van dat we kunnen zien dat Roosendaal er goed voor staat. Dat zagen we ook al tijdens de 

eerste begrotingsraad vorige week er is 233 miljoen euro te verdelen, zien we mooi op het schema wat we 

hebben gehad. En wij als gemeenteraad hebben eigenlijk geen opmerkingen over de wijze waarop het college van 

B & W dit geld dan ook heeft verdeeld. Dan kun je zeggen het is goed geregeld. En ik zie het college vanavond ook 

comfortabel achterover leunen, wachtend op de stamppot hier beneden, voorzitter. Voorzitter, dat is natuurlijk 

niet het hele verhaal, want er waren natuurlijk wel volop wensen van diverse fracties en kanttekeningen bij het 

uitblijven van de ambities uit het Bestuursakkoord in concrete maatregelen als het gaat om Roosendaal mooier 

en economisch sterker te maken. We horen de wensen vanavond ook langskomen. Roosendaal als studentenstad, 

Rent a Cop en aandacht voor kinderen die zonder ontbijt naar school toe gaan. De PvdA heeft toch nog een 

poging gedaan om met wat geld te schuiven in deze Begroting. We volgen hierin ook het uitgangspunt van het 

college van burgemeester en wethouders, geen plan geen geld. We vragen dan ook om een investeringsfonds in 

te stellen te gebruiken door het college dan wel de gemeenteraad voor plannen die bijdragen aan het 

bestuursakkoord duurzaam, sterk en aantrekkelijk Roosendaal. De PvdA vraagt dit fonds al te vullen met de 

volgende posten zoals ook opgenomen in het amendement. Voorzitter, ik dien het amendement gelijk in 
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“Investeringsfonds Roosendaal”. Beslispunt 1 van de Begroting aanvullen met dat er een Investeringsfonds 

Roosendaal wordt ingesteld. En ten behoeve van dit Investeringsfonds de volgende middelen samen worden 

gebracht in de nieuwe bestemmingsreserve Investeringsfonds Roosendaal. Dat gaat over het resterende 

overschot 2019, een verzachting van het extra budget cultuur, een verzachting van de last binnenstadsdirectie. 

Ook een verzachting last  beschermd wonen 2020 en opheffing van de bestemmingsreserve  Courage en de 

bestemmingsreserve  Investeringsimpulsen economie en meer specifiek de binnenstad.  

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3 heet  “Investeringsfonds Roosendaal” en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, verder stellen wij ook een verschuiving voor om 100.000 euro extra beschikbaar te 

stellen voor de onvermijdelijke last zoals dat zo mooi heet voor het Care Innovation Centre, Huis van Morgen, 

Innovitapark. Hiervoor ook een amendement.  

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

De heer YAP: Ook beslispunt 1 aan te vullen dus dat we punt 1 de onvermijdelijke last op dat punt ophogen dan 

van 1 ton naar 2 ton, 200.000 euro. En dat die extra 100.000 euro ten laste wordt gebracht van de specifieke 

risicoreserve Sociaal Domein, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 heet “Care Innovation Center”. En u heeft daarover een 

vraag van mevrouw Roeken. 

Mevrouw Roeken: Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de Partij van de Arbeid. Hoe weet u dat deze last 

onvermijdelijk is. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, hier hebben we de tekst gevolgd als in de Begroting. De post van dit punt staat 

gewoon onder het kopje onvermijdelijke lasten. Dus ik heb gewoon, we hebben de techniek gevolgd zoals die in 

de Begroting is opgenomen. 

Mevrouw ROEKEN: En heeft u bij die techniek ook de antwoorden van de wethouder meegenomen, vorige week? 

De heer YAP: Voorzitter, ik snap de vraag niet want simpelweg is het zo dat we, dat het college voorstelt om voor 

2019 een ton hiervoor uit te trekken voor deze specifieke opdracht. En wij zeggen met de mede-indieners VVD, SP 

maak daar 2 ton van want dat geeft wat rust voor 2019 om juist rekening te houden met het antwoord van de 

wethouder dat men volop aan de slag is gegaan om te zorgen dat wellicht ook nog geeneens die 2 ton nodig is 

voor 2019.  

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, ik doelde inderdaad op dat tweede stukje waarbij de wethouder aangaf dat er ja 

mogelijk nog wel fondsen gevonden zijn. Dus vandaar dat ik me afvroeg in hoeverre die 2 ton onvermijdelijk of 

hoe zegt u dat, ja onvermijdelijk was. 
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De heer YAP: Ja, dat woordje onvermijdelijk of die woorden onvermijdelijk. Kijk een last is nogmaals omdat het zo 

is opgenomen in de Begroting. Tweede punt altijd als wij 1,2 miljoen reserveren vanuit de risicoreserve Sociaal 

Domein om Beschermd Wonen af te dekken tuurlijk hoop ik dat in 2019 veel minder nodig is, zodat we aan het 

eind van het jaar wat overhouden. Ja, voorzitter in het kader van een gezond Roosendaal komen we met de motie 

“Roosendaal op weg naar een rookvrije generatie”. Ook al aangekondigd vorige week. We zien dat scholen, 

sportverenigingen, Bravis Ziekenhuis al het goede voorbeeld geven. We zien hier ook een rol als gemeente als 

aanjager. Voorzitter, dat… Nee, ik sla er eentje over. Even terug, ten aanzien van amendement Care Innovation 

Center en het Huis van Morgen dienen we daar aansluitend ook de motie voor in. Die willen we dan eerst 

indienen omdat dat bij het vorige onderwerp past, waarbij we het college dus opdragen om de bijdrage aan en de 

relatie met het Care Innovation Center en dus ook het Huis van Morgen in 2019 te continueren en ook om samen 

met het Care Innovation Center in de richting van andere gemeenten en partijen in 2019 het Care Innovation 

Center verder te ontwikkelen. Inhoudende dat over en weer heldere afspraken gemaakt worden in het kader van 

de netwerk, informatie, ontwikkelings- en adviesfunctie omtrent zorginnovatie voor onze inwoners en de 

vraagstukken in het voorliggend veld. Deze motie dienen we samen ook in net als het amendement met de VVD 

en de SP, voorzitter. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 12 heet “Continuering CIC (Care Innovation Center) en het Huis 

van Morgen” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 

De heer YAP: Voorzitter, dan toch de motie “Op weg naar een rookvrije generatie”. Die dienen we samen in met 

ChristenUnie, Burger Belangen Roosendaal, CDA, Roosendaalse Lijst, GroenLinks. We roepen het college op om 

zich actief in te zetten Roosendaal te stimuleren om te komen tot een rookvrije generatie. En daarnaast ook over 

de voortgang daarvan jaarlijks terug te koppelen aan de raad, voorzitter. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 13 heet  “Op weg naar een rookvrije generatie” en de heer De 

Regt heeft daar een vraag over. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Wij vinden dit overigens een hele goede motie, wij staan ook zelf onder. 

Maar wij vinden het wel opmerkelijk dat juist de Partij van de Arbeid deze motie indient. Want juist de Partij van 

de Arbeid propageert juist legale afgiftepunten voor wiet in te voeren. Dus mijn vraag is komt er ook nog een 

motie wietvrije gemeente van de PvdA. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, knap gevonden. Ik had die vraag ook al eerder verwacht. Ik weet niet in welk verband, 

maar nee volgens mij tuurlijk. We roepen op voor toekomstige generaties rookvrij te worden. Dat betekent ook 

dat we inderdaad wietvrij willen zijn. En het standpunt ten aanzien van het legaliseren van drugs is volgens mij 

een heel ander standpunt dan opgroeien in een rookvrije generatie. Volgens mij en dat heeft nog geen een fractie 

in deze gemeenteraad en nog een politieke partij ergens gedaan omdat we het drugsgebruik stimuleren. Het 

standpunt ten aanzien van het legaliseren van softdrugs zit hem juist in de enorme inzet, politie, die we daarin 

kwijt zijn, justitie, gemeente, handhaving noem maar op. En wij denken dat te kunnen beteugelen door drugs te 

legaliseren waar we nogmaals de landelijke overheid voor nodig hebben, maar dat ziet niet op het wel of niet 

roken. Want nogmaals we zouden deze motie, laat ik zo voorstellen, we hebben ook volgens mij geen sub c of iets 

opgenomen in deze motie van nee we kunnen wel blowen bij de sportvereniging. Dat snapt u dat willen we liever 

niet. Voorzitter, dank u wel. In het kader van een duurzaam Roosendaal hebben we toch al een hopelijk wat 

actievere inzet geprobeerd te formuleren in de motie impuls ruimtelijke adaptatie Roosendaal die we net nog, 

dank daarvoor, voor de band samen willen indienen met D66, de heer Emmen. We kunnen aansluiten bij twee 

initiatieven die wij hiervoor zien. Groene daken. Zo heeft Breda, de heer Breedveld wees terecht in het kader van 
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sport naar Breda. Maar ook in het kader van duurzaamheid zou het mooi zijn als Roosendaal ook een beetje kijkt 

naar de buurman. Die heeft daar bijvoorbeeld een mooie groene daken-subsidie voor. En ook aan te sluiten bij de 

operatie steenbreek, tegels eruit planten erin. We hebben dat initiatief of twee jaar geleden gezien in Roosendaal 

met de vorige wethouder mevrouw Schenk. We dragen in die motie het college op werk te maken van impulsen 

ten behoeve van de ruimtelijke adaptatie door onderzoek te doen op welke wijze inwoners kunnen worden 

geïnspireerd en gestimuleerd om hun tuinen groener in te richten en daarbij de operatie steenbreek te betrekken 

onderzoek te doen naar mogelijkheden en condities die er zijn om de aanleg van groene daken effectief en actief 

te bevorderen. En twee, de resultaten van het onderzoek te vervatten in een concreet actieplan Impuls 

Ruimtelijke Adaptatie Roosendaal en dit in het eerste kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad aan te bieden, 

voorzitter.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 14 heet “Impuls ruimtelijke adaptatie Roosendaal” en u heeft 

een vraag van de heer De Regt. 

De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik verwijs eigenlijk ook even naar mijn opmerking richting het CDA. 

Volgens mij is er op dit gebied ook al heel veel uitgezocht bij Roosendaal Futureproof en ik denk dat we met deze 

motie een beetje in herhaling gaan vallen. Vindt u dat niet. 

De heer YAP: Voorzitter dat vindt de PvdA niet helemaal. Kijk je zoekt altijd een balans in wat kan in deze 

gemeenteraad. Wij hebben twee zetels dan moet je flink wat partijen zoeken om een meerderheid te krijgen. Ik 

denk dat juist deze motie daar een uitgebalanceerd voorbeeld van is door nu niet gelijk te roepen we moeten een 

groene daken-subsidie hebben. We moeten een initiatief hebben om ons aan te sluiten bij operatie steenbreek. 

Wat we overigens wel willen als PvdA-fractie. Maar deze motie houden wij hiermee een beetje in balans van ja 

doe maar onderzoek, dat zien we ook wel vaker gebeuren vanavond in deze raad om uiteindelijk te komen waar 

we willen. En daarom bieden we hier in ieder geval het college ook de ruimte om dat onderzoek te doen, zodat 

we en dat heeft de wethouder ook al een beetje aangekondigd in het voorjaar 2019 komen met de prachtige 

uitvoeringsagenda duurzaamheid waar wij hopen dus dat deze twee onderdelen daarin zijn opgenomen, 

voorzitter. Voorzitter, tot slot zoals vorige week ook aangegeven zeer benieuwd naar de plannen van het college 

als het gaat om de arbeidsmarkt en economie. Zeer benieuwd hoe Roosendaal meer inzet om de mensen uit onze 

bijstand aan het werk te helpen. Aantrekkelijk te blijven voor jong en oud, die oproep hebben we vorige week 

nadrukkelijk ook gedaan. En we zien daarom ook uit naar deze Begroting naar eigenlijk de Kadernota volgend jaar 

waar het college daadwerkelijk met nieuw beleid gaat komen, voorzitter. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. U heeft nog een interruptie van de heer Van Nassau, fractie CDA. 

De heer VAN NASSAU: Dank u wel, voorzitter. Ik was misschien net te laat, dus het gaat nog over het vorige punt 

toegestaan? Oké. Ik heb onze fractievoorzitter Robert Breedveld vorige week horen praten over duurzaamheid, 

uiteindelijk over de klimaatscan die we mogelijk wilden aankondigen. Hij had het over Stadsoevers, we gaan 

nieuwe huizen bouwen en natuurlijk ook bij ’t Sand. Ik zie veel mogelijkheden. En dan kijk ik naar uw motie en 

dan denk ik bij mezelf, nou dat vind ik op zich wel een goed idee. Maar wat mij dan opvalt is dat het opnieuw aan 

de achterkant plaatsvindt. En wij zijn bezig met het ontwerpen van nieuwe wijken en mijn idee is dan ja u wacht 

ook op uiteindelijk wat de wethouder als plan gaat presenteren, dat vind ik helemaal prima. Ik zie dan, u staat niet 

bij ons onder de motie. Ik zie dan niet in en misschien kunt u dat uitleggen waarom je liever achteraf subsidies uit 

wil gaan delen voor groene daken. En als wij dan vragen voor aan de voorkant al beleid maken waarom u dat dan 

niet van te voren al heeft gemeld dat u dat hele goed vindt. 
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De heer YAP: Ja, ik snap uw vraag, voorzitter. Ja laat ik zo antwoorden ik heb dat geprobeerd in het antwoord op 

de heer De Regt, Roosendaalse Lijst. Je zoekt een beetje een balans, omdat we enerzijds zien dat deze Begroting 

minimale financiële ruimte had of we moesten nog verder de reserves gaan benutten, maar dit is incidenteel. Dat 

is een. Want anders had ik hier het voorstel ingediend college richt een groene daken-subsidie in, college sluit u 

aan bij operatie steenbreek. Nu laat ik dat een beetje in het midden. Maar ik vind dat wel heel belangrijk om te 

doen, zeker met de voorbeelden die u noemt. De link met de klimaatscan zie ik niet want daar begin je juist weer 

helemaal aan het begin wat de heer Van den Beemt zei, wat de heer De Regt zei, van dat hoeven we niet meer in 

kaart te brengen want we hebben het Actieplan Futureproof en we hebben wat is dat andere, het 

Bestuursakkoord. 

De heer VAN NASSAU: Dank u wel, in ieder geval voor de reactie. Ja kijk, ik kan niet de hele klimaatscan natuurlijk 

opnieuw uitleggen, dat is niet de bedoeling. Waar het mij dan vooral om gaat als ik naar die motie kijk. Het is aan 

de achterkant. U zegt het liefst als er geld zou zijn dan zou ik die subsidie instellen voor groene daken. Ja, mogelijk 

zijn er landelijke onderzoeken. Maar het gaat er natuurlijk gewoon om gaan we lokaal kijken of we bepaalde 

huizen op een, van bepaald materiaal gaan gebruiken die kortgolvige straling absorberen, gaan we kijken of we 

waterplassen aanleggen, gaan we uiteindelijk kijken naar fijnstof in de binnenstad allemaal hele lokale zaken. U 

kan in Eindhoven gaan meten, maar daar heb ik hier helemaal niets aan. Dus voor mij is het echt van belang van 

waar wilt u nu met uw motie ingrijpen. Wilt u aan de voorkant ingrijpen of wilt u uiteindelijk naderhand subsidies 

op gaan richten om eerder gedane fouten recht te breien. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, ja ik begrijp uw vraag niet zo goed want ja ik zit uit te leggen, na te denken van de 

achterkant. Wat doe ik aan de achterkant, want als je… Tuurlijk u heeft mijn verhaal gehoord we geven altijd geld 

uit aan de voorkant het liefst, maar alleen u moet het zo zien laat ik het zo maar uitleggen dan deze motie dat wij 

hopen dat de gemeenteraad deze motie aanvaard en dat het college dat vervolgens ook gewoon opneemt in hun 

actieplan of doorontwikkeling zoals dat zo mooi heet in het kader van die Duurzaamheidsagenda. Dat is het. En 

volgens mij doen wij dan niets achteraf. En volgens mij als wij dan toch die link moeten maken met de motie 

klimaatscan ja die gaat iets doen wat we allang weten, denk ik. Maar misschien kunnen wij daar bij de stamppot 

direct nog even over praten.  

De VOORZITTER: Ja, een goed plan. De heer Van den Beemt nog een interruptie? 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het een mooi voorstel van de Partij van de Arbeid het 

gaat natuurlijk alleen over de verstening, of vrijwel alleen over het fenomeen verstening en de waterproblemen 

die dat veroorzaakt. Nu geeft u aan stimuleer onderzoek doen op welke wijze we inwoners kunnen stimuleren. 

Neemt u dan ook fiscale stimulansen in overweging, dus een aantrekkelijke korting op de OZB, op de rioolheffing 

misschien in samenspraak met het waterschap daar iets. 

De heer YAP: Voorzitter, de PvdA heeft zoiets volgens mij ook al bij de vorige Begroting wel eens geopperd en 

zeker want om een voorbeeld te geven de groene daken-subsidie Breda wordt deels bekostigd uit de rioolheffing. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik bedoel fiscale maatregelen niet de dekking. Dus een 

aantrekkelijker fiscaal tarief. U weet ik ben voor de VVD.  
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De heer YAP: Je zou inderdaad creatief kunnen kijken naar de OZB alleen qua uitvoering ik denk dat dat wel een 

ingewikkelde wordt. Maar dan zou je eerder kunnen stimuleren door nogmaals dat subsidieverhaal zo in te 

richten.  

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, als dat ook achter de opdracht zit dan bent u weer wat verder in uw 

sprokkelen. 

De heer YAP: Dank u. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel nog. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik meen me te herinneren dat we dan nog 1 motie van u tegoed hebben, het 

regionaal mediafonds. Uitgemeten stond het in de krant die u overigens wilde gaan financieren. Dus wij waren 

heel benieuwd naar dat voorstel. Is die verdwenen? Is de flappentap dicht of?  

De heer YAP: Voorzitter, in die 13 jaar in de raad doe je wel eens onverstandige uitspraken. Tuurlijk de PvdA was 

wel een beetje teleurgesteld dat dat net het centrale punt was wat ook in een lokale krant stond genoteerd, 

misschien is daarom juist wel stimulering middels zo’n mediafonds hard nodig. Voorzitter, dat was geen serieuze 

opmerking. Nee, BN DeStem doet hartstikke goed werk. Nee, maar kijk ik snap dat u mij weer uitdaagt en vorige 

week deden de collega’s van u hetzelfde. Wij denken nog steeds dat dat best een kans kan hebben, want 

nogmaals Breedveld van het CDA merkte dat ook terecht op. Lokale journalistiek en volgens mij kan de aanwezige 

journalist in deze zaal dat ook bevestigen, die staan gewoon onder druk als het gaat om goede journalistiek om 

lokaal nieuws in beeld te krijgen. We hebben te maken met teruglopende advertenties, we hebben te maken met 

social media waar iedereen hun informatie vandaan kan halen. Dus je ziet ook de afgelopen jaren allerlei nieuwe 

media, maar je ziet dat met name de traditionele media het moeilijk hebben. En ik denk dat dat best een 

vraagstuk voor een gemeente, dus ook voor een gemeenteraad kan zijn hoe we op een bepaalde wijze daarin een 

rol kunnen spelen. Nogmaals wel vanuit onafhankelijk in die zin dat journalisten altijd die onafhankelijkheid 

moeten bewaken. Maar ik denk dat daar best een discussie over gevoerd kan worden hier in de gemeenteraad. 

Maar wij kwamen wel tot de conclusie als PvdA dat gaan we nu niet bij die Begrotingsbehandeling doen. Maar dat 

verdient meer aandacht, bredere aandacht dat zouden we ook graag met de media willen bespreken hoe zij dat 

zien. Maar wat ik vorige week ook aan heb gegeven er zijn in den lande komen die toch van de grond van dat 

soort fondsen om met name die journalistiek te kunnen versterken om ze meer armslag te geven om met name 

die verdieping ook te maken als het gaat om lokaal nieuws, lokaal onderzoek.  

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, u dient daar vanavond dus geen voorstel op in maar mag ik u dan wel een 

voorstel doen? Als u dan zegt ik wil graag daarvan de voorhoeder zijn, ik wil graag voorop lopen wellicht dat u dan 

eens een keer een uitnodiging stuurt aan regiopartners uit de regio om eens te peilen of daar wel steun voor is. 

Want alles valt of staat met uw regionale visie daarin. Dus misschien als u dat eerst doet en u komt met de 

Kadernota dan daarop terug dan hebben we misschien wel iets om over te praten.  

De heer YAP: Voorzitter, uitstekend voorstel. Ja, want we pakken het ook regionaal aan, Roosendaal, Bergen op 

Zoom, Woensdrecht bekostigen bijvoorbeeld een groot deel van ZuidWest TV om een voorbeeld te noemen. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Dan vervolgens ga ik naar de fractie van D66, de heer Emmen. 
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De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Allereerst zou ik graag willen beginnen met een stukje openheid en 

transparantie. In een eerder stadium heeft u wellicht kunnen zien dat D66 onder de motie en amendement van 

de PvdA stond inzake het CIC, vanwege een familieband met iemand die werkzaam is bij het CIC ga ik daar niet 

over meestemmen en staan wij dus ook niet meer onder die motie. Dan zou ik graag… 

De VOORZITTER: Geldt dat ook voor dat amendement. 

De heer EMMEN: Ja, zeker. 

De VOORZITTER: Ja, oké, dan wordt D66 op amendement nummer 4 en motie nummer 12 geschrapt. Gaat u 

verder. 

De heer YAP: Dat was op papier al gebeurd, voorzitter. 

De VOORZITTER: O dat was al gebeurd? Oké. 

De heer EMMEN: Graag zou ik onze eigen moties in willen dienen, te beginnen met de motie “Begrijpelijke taal”. 

De motie “Begrijpelijke taal” richt zich op taalgebruik in gemeentelijke communicatie naar kwetsbare inwoners, 

laaggeletterde inwoners en het dictum luidt als volgt: Verzoekt het  college in kaart te brengen welke 

gemeentelijke informatie vaak gericht is aan kwetsbare inwoners. Brieven gericht aan deze kwetsbare inwoners in 

eenvoudig taalgebruik op te stellen. Naast de reguliere, formele tekst in openbaar beschikbare informatie op de 

gemeentewebsite, gemeentelijke folders en gemeentelijke regelingen ook een eenvoudige of begrijpelijke 

inleiding en samenvatting aan te bieden waarin de belangrijkste informatie goed uitgelegd wordt wanneer deze 

informatie gericht is aan kwetsbare inwoners. Hierbij bij voorkeur referentieniveau 1F basisonderwijs of ten 

hoogste referentieniveau 2F VMBO-niveau te hanteren. En gaat over tot de orde van de vergadering. Mede 

namens ChristenUnie, de VLP, SP en Burger Belangen Roosendaal. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 15 en heet “Begrijpelijke taal” en maakt onderdeel uit van de 

beraadslaging. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. De tweede motie getiteld “Informatie en arbeidsmigranten” is erop  

gericht om de informatievoorziening aan nieuw arriverende arbeidsmigranten in onze gemeente te versterken, 

waardoor zij op de hoogte zijn van hun rechten en hun plichten en op die manier beter onderdeel uit kunnen 

maken van onze samenleving en behoed worden voor misstanden en uitbuiting. En het dictum luidt als volgt: 

Verzoekt het college een samenvatting van in Nederland en in Roosendaal geldende regelgeving omtrent werk, 

huur en huisvesting, alsmede een overzicht van gedrags- en omgangsregels, op de gemeentelijke website 

beschikbaar te stellen in het Engels en in de moedertaal van de meest gevestigde groepen arbeidsmigranten in de 

gemeente Roosendaal. En deze samenvatting te verstrekken aan alle arbeidsmigranten die zich in de gemeente 

Roosendaal vestigen of hier aan de slag gaan. En gaat over tot de orde van de vergadering. Mede-ingediend 

namens het CDA en GroenLinks. Tot zover, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, voorzitter. Deze motie krijgt mee nummer 16 en heet “Informatie aan 

arbeidsmigranten” en maakt eveneens deel uit van de beraadslaging. Dank u wel, meneer Emmen. Dan ga ik naar 

de fractie van Burger Belangen Roosendaal, mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Geachte voorzitter, raadsleden aanwezigen. Vanavond zal ik mij beperken tot de moties en 

Burger Belangen Roosendaal zal ook een eigen motie indienen en hoopt op brede steun. Ik zal beginnen met de 

moties die wij steunen als Burger Belangen Roosendaal. Een Partij van de Arbeid “Rookvrije generatie”. Twee, 

beide moties van de Roosendaalse Lijst, CDA het Stationsplein en Sport en bewegen. Vier, de motie van D66 

“Begrijpelijke taal”. Beide moties van ChristenUnie de zwerfjongeren en maatschappelijke effecten. Voor de 

andere moties wil ik de wethouder afwachten. De motie van Burger Belangen Roosendaal is voor belang van 

schoolgaande kinderen. Ik verzoek het college om onderzoek te doen naar de achterliggende redenen waarom 

kinderen in Roosendaal zonder ontbijt naar school gaan. En om bij het onderzoek ook de armoedebeperkingen 

binnen gezinnen te betrekken en de uitkomsten van dit onderzoek te delen met de raad. Om samen met scholen 

en maatschappelijke partners te kijken naar mogelijkheden om kinderen alsnog met ontbijt naar school te laten 

gaan.  Samen met netwerkpartners om de tafel te gaan en afspraken te maken om alsnog het aantal kinderen dat 

zonder ontbijt naar school gaat verder terug te dringen. Ik hoop van harte voorzitter, dat we hierover met heel de 

raad eens kunnen worden en geen politiek gaan bedrijven hierover. Kinderen moeten allemaal dezelfde kans 

kunnen krijgen. Unaniem de motie aannemen is ook mijn droom. Sommige raadsleden denken dat het extra druk 

is voor scholen, maar je kunt ook de ouderraad gebruiken die de ouders kunnen mobiliseren. Scholen hebben 

themadagen of- weken dus valt de druk best mee. Mede-ingediend door ChristenUnie, PvdA, Roosendaalse Lijst. 

Bedankt voor uw steun. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 17 en heet “Het belang van ontbijt voor schoolgaande kinderen”. 

Maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. En mevrouw Heessels heeft een vraag aan u. 

Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is, er zijn zover ons bekend is al heel veel onderzoeken 

gedaan naar ontbijt en de gezondheid van voeding van jeugd en schoolgaande kinderen door de 

schoolgezondheidsdienst. Bent u bekend met deze onderzoeken en worden die hier ook bij betrokken? 

Mevrouw BOZKURT: Sorry? 

Mevrouw HEESSELS: Bent u bekend met dit onderzoeken die al gedaan zijn op het gebied… 

Mevrouw BOZKURT: Dit hebben wij gedaan, maar… 

Mevrouw HEESSELS: Van jeugdgezondheidzorg en met name ontbijt en de voeding van jeugdigen en kinderen? 

Mevrouw BOZKURT: Ja, dat hebben wij gedaan, maar niet heel goed. Eerst moet onze motie ondersteund worden 

en dan kunnen we verder gaan met wat wij kunnen doen, wat wij kunnen betekenen voor die kinderen.  

Mevrouw HEESSELS: Ja, want dat, omdat daar al best veel onderzoek naar gedaan is. 

Mevrouw BOZKURT: Ja.  
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Mevrouw HEESSELS: Ook de vraag van nou wat kan er dan eventueel mee gedaan worden. Waar wordt dan aan 

gedacht want we zijn dan bang dat er ook een beetje een stigma op zou kunnen ontstaan. Ik bedoel er wordt 

specifiek ook kinderen uit armoedesituatie benoemd maar zeker ook kinderen uit andere situaties ontbijten ook 

niet dus we zijn bang dat daarin een stigma zou kunnen ontstaan. Hoe staat u daar tegenover? 

Mevrouw BOZKURT: Gaan wij nog onderzoeken en dan afwachten wat de wethouder gaat zeggen. 

De VOORZITTER: De heer Emmen nog. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, korte vraag. Wij hadden ook verzocht om mede te mogen 

ondertekenen maar dat is blijkbaar niet meer doorgekomen. 

Mevrouw BOZKURT: Dat is jammer.  

De VOORZITTER: Wij voegen D66 alsnog toe aan de lijst van te ondertekenen fracties. Dank u wel, mevrouw 

Bozkurt. Dan gaan we last but not least de fractie van de Nieuwe Democraten mevrouw Suijkerbuijk. Wat zei ik 

dan? 

Mevrouw VAN STRAATEN: Nieuwe Democraten. 

De VOORZITTER: Ach. Van de ChristenUnie. Ik leg dat op een ander moment nog wel uit. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. De Programmabegroting een stuk wat ons al een aantal weken 

op een goede manier bezighoudt. Want zoals ik al in mijn eerste termijn zei kon ik niet altijd goed eruit halen wat 

mijn rol als raadslid nu precies kan zijn. Vooral het onderdeel maatschappelijke effecten is een belangrijk 

onderdeel van de Programmabegroting. Helaas is het lastig om te zien om de genoemde doelstellingen behaald 

zullen of kunnen worden, wij missen een nadere onderbouwing van de resultaten en van de doelstellingen. Even 

een greep uit de Begroting zelf hoe gaan wij ervoor zorgen dat meer inwoners vrijwilligerswerk gaan doen? Hoe 

gaan wij het veiligheidsgevoel bevorderen? Hoe gaan wij ervoor zorgen dat minder mensen zich eenzaam gaan 

voelen? Voorzitter, is dit een gemakkelijke opgave? Nou, zeker niet. Maar dat triggert ons om na te gaan denken 

over onze eigen doelen en de middelen die we daarvoor gaan inzetten. Dat we erop uit moeten om de informatie 

binnen te halen en meer aan inwonerparticipatie te gaan doen dat lijkt mij een goede zaak. Het is echt belangrijk 

dat wij als raad meer aanknopingspunten hebben om beleid te ontwikkelen, te monitoren en beleid te kunnen 

bijsturen. Dat is onze taak. Voorzitter, dan zou ik graag het dictum willen lezen van de motie “Sturing op 

maatschappelijke effecten”. 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Wij verzoeken het college bij het aanbieden van de P&C-stukken Programmabegroting 

en jaarstukken, naast een kwantitatieve weergave van de indicatoren tevens een toelichting op of onderbouwing 

bij de resultaten aan te leveren zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om de resultaten op de 

maatschappelijke effecten voortaan beter te betrekken bij zijn kader stellende en controlerende rol.  
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De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 18 heet “Sturing op maatschappelijke effecten” en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: En de motie, voorzitter, wordt tot dusver mede-ingediend door Burger Belangen 

Roosendaal, SP, Roosendaalse Lijst, D66, de VLP onze dank daarvoor. En op de versie die uitgedeeld is daar staan 

partijen nog niet onder, de juiste versie is wel gepubliceerd.  

De VOORZITTER: Ja, de griffie heeft goed meegeluisterd dat die fracties die worden aangevuld als ondertekenaars 

van uw motie nummer 18. En u heeft op dit punt een vraag van de heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD is net zoals eigenlijk alle partijen hier, volgens mij 

tenminste een grote voorstander voor sturen op maatschappelijke effecten. In feite met de Agenda van 

Roosendaal als ik het goed zeg een aantal jaren geleden meneer Yap die hier al 13 jaar zit die weet dat in ieder 

geval nog, hebben we daar, hebben we die stap gemaakt naar sturen op maatschappelijke effecten. Maar wat wij 

nu nog niet begrijpen is op welk punt mankeert het nou nog. We willen best de motie steunen, maar dan moeten 

we wel begrijpen wat er dan beter moet. Want alleen maar ja kwantitatief dat, we dachten dat het allemaal juist 

zo in orde was. 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af of u de toelichting hebt gelezen, want die 

ontbreken eigenlijk grotendeels. Ik mis een toelichting van hoe gaan wij nu dat veiligheidsgevoel bevorderen, hoe 

gaan wij nu inderdaad ervoor zorgen dat de eenzaamheidsgevoel dat dat verminderd wordt. Wij moeten daarop 

sturen en wij zouden moeten weten hoe wat de visie daarop is en hoe wij daar naartoe gaan. De stappen die wij 

willen ondernemen ja dat zou mijns inziens heel goed zijn om daar ook middels een toelichting er iets uit te 

kunnen halen.  

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou had ik zelf de indruk dat die toelichtingen juist bij de 

beleidsstukken, bij de raadsvoorstellen heel erg aanwezig zijn en ja die komen natuurlijk niet in november bij de 

Begroting nog een keer langs. Een dat die toelichtingen als er iets wijzigt ook heel erg nadrukkelijk bij de 

Kadernota normaal gesproken aanwezig zijn. Het spoorboekje zeg maar het hele financiële verhaal. Maar als ik u 

begrijp en ik probeer het echt, erachter te komen waar ik het anders zie. Als ik u begrijp dan vraagt u dus eigenlijk 

om bij de Begroting nog een keer van alle onderliggende beleidsdomeinen daar nog een keer te noemen of te 

verwijzen die maatschappelijke effecten. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, ja zeker je zou op z’n minst in hoofdlijnen kunnen noemen wat de 

denkrichting is en hoe je dat zou kunnen bereiken, zodat wij via ook de Programmabegroting sturing kunnen 

geven aan een stukje beleid. Zodat we ook weten wat we uit kunnen geven en welke middelen we  daarvoor 

kunnen inzetten. 

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, een laatste vraag dan. Zouden we de motie ook kunnen zien als een hint 

voor de Auditcommissie om hier eens over na te denken? 
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Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, nadenken is altijd goed. 

De VOORZITTER: Oké, uw andere motie, denk ik. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Roosendaal is  een beleidsarme stad dat is een feit. Dat is 

iets waar wij toch ook zorgen over hebben. Beleidsvorming is belangrijk. Daarmee laat je zien wat je eigen visie is 

voor je stad, welke stappen je gaat zetten om je doel te bereiken. Alleen als je dat zelf helder hebt, dus per 

onderwerp weet je welke weg je op aan het gaan bent. Anders draai je rondjes om jezelf en heb je zelf geen zicht. 

En zolang de ChristenUnie in deze gemeenteraad zit zullen wij dit belang blijven benadrukken. Vandaar onze 

motie over de zwerfjongeren in Roosendaal. Het onderwerp ligt aan ons hart, ligt ons aan het hart. Onlangs zijn 

nog twee moties aangenomen over de Jongerenroos en de dag van de Roosendaalse democratie en hopelijk ook 

vanavond de motie “Roosendaal studentenstad”. Maar laten we alstublieft niet deze groep vergeten. De groep 

jongeren die in hun jonge jaren in de jeugdzorg hebben gezeten en al de klappen van het leven hebben gehad en 

minder kansen hebben gekregen. En dat kan echt door allerlei omstandigheden. Laten we deze jongeren helpen 

door een goede begeleiding en zorg hier in Roosendaal. Op het moment dat ze richting de maatschappelijke 

opvang in Roosendaal, in Bergen op Zoom gaan is het al te laat, ze zijn dan al dakloos. En eenmaal daar is de kans 

niet heel groot dat ze niet uit die negatieve spiraal komen. Wij willen met deze motie, wat wij willen met deze 

motie is dat er meer zicht komt op deze groep, dat wij als raad weten waar de knelpunten zitten en hoe deze 

groep het beste geholpen kan worden. Wij hebben er het volle vertrouwen in dat wethouder Koenraad zich hard 

gaat maken voor deze groep. Ik denk dat we momenteel geen betere wethouder daarvoor hadden kunnen 

hebben. Wij willen dan ook dat met deze motie ingezoomd gaat worden op de mogelijkheid van een 24 uurs 

opvang hier in Roosendaal. Je ziet het in andere gemeenten en het komt de groep ten goede. Wij willen namelijk 

een sluitende aanpak, dat is de, dat ze de juiste begeleiding gaan krijgen en dat ze niet van de radar verdwijnen. 

Dat ze zo opgebouwd worden en dat ze juist iets gaan betekenen voor de samenleving en niet dat ze niet meer 

traceerbaar zijn dat ze vereenzamen, in de criminaliteit belanden of de dure zorg van het beschermd wonen. Ik 

zou graag het dictum willen oplezen van de motie “Zwerfjongeren Roosendaal”. 

De VOORZITTER: Ja, prima. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Wij verzoeken het college de problematiek rondom zwerfjongeren in Roosendaal in 

beeld te brengen. Te komen tot een integrale aanpak, met inachtneming van bovengenoemde constateringen en 

overwegingen, die tegemoet komt aan de behoefte van deze zwerfjongeren. Met als doel de jongeren adequate 

opvang en begeleiding in Roosendaal te bieden waardoor ze het zwervende bestaan achter zich kunnen laten. En 

de raad deze sluitende aanpak in het eerste kwartaal van 2019 aan te bieden en over de resultaten van het 

onderzoek te informeren. De motie wordt tot dusver mede-ingediend door D66, Roosendaalse Lijst, Burger 

Belangen Roosendaal, CDA en nu ook de SP. Waarvoor onze dank. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 19 heet “Zwerfjongeren in Roosendaal” en maakt onderdeel uit 

van de beraadslaging. De heer Van den Beemt nog een vraag? 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De gemeente Bergen op Zoom wordt een paar keer genoemd 

in deze motie en ik neem aan dat dat is omdat daar de regie ligt over dit onderwerp, dat is een 

samenwerkingsovereenkomst. Kan ik nu hieruit de conclusie verbinden dat dat eigenlijk de ChristenUnie zegt de 

samenwerkingsovereenkomst moet heroverwogen worden, want we krijgen niet wat we willen.  
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Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, we wilden zeker een denkrichting meegeven opvang in Roosendaal lijkt ons 

inderdaad veel beter. Je kan hier het beste opgebouwd worden. Op dit moment zijn er afspraken gemaakt 

inderdaad met een centrumgemeente. In 2020 moeten de gemeentes het zelf regelen en kunnen ze niet meer 

naar een centrumgemeente verwezen worden tenzij dat inderdaad regionaal geregeld is. En met deze motie 

willen we toch dat er een onderzoek komt en dat er ook en we geven ook een denkrichting mee om eens te gaan 

inzoomen op Roosendaal zelf. We willen ze ook in Roosendaal houden, ook deze jongeren. Dank u wel. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel, als laatste want de pitten worden koud. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik heb stiekem al wat gegeten voordat ik hier naartoe kwam, dus ik ben al 

gezet. De motie richt zich met name op zwerfjongeren, maar de analyse in de constateringen en overwegingen 

met name dus die 24-uurs opvang op afstand en de drempel die daarbij gemoeid is geldt niet alleen voor de 

doelgroep jongeren die analyse geldt natuurlijk ook voor de andere dak- en thuislozen. Dus kunt u misschien 

nader definiëren waarom u nu alleen kiest voor het thema zwerfjongeren. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Omdat de urgentie heel erg hoog is. Bij deze jongeren is de 

kans heel groot dat ze in de criminaliteit belanden of daadwerkelijk van de radar weg, dat we ze verliezen. Dus 

hoe langer we wachten hoe groter de negatieve gevolgen van het wachten. Dus het beleid hierop, ik snap dat het 

onderwerp maatschappelijke opvang veel breder is. Maar dat maakt de discussie ook wel ja wat moeilijker. Maar 

laten we de discussie wat betreft de jongeren zoals we al die andere moties dat we de jongeren hier in de stad 

willen houden, laten we die discussie wat korter houden en heel kort en krachtig naar het beleid gaan kijken. 

Dank u wel. 

De VOORZITTER: Het antwoord is voldoende, dat vindt u ook. U heeft uw buik vol, dus u kunt straks een uur lang 

praten. Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk van de ChristenUnie. Ik schors de vergadering laat me zeggen voor een 

uurtje en dat we 19.45 uur dan weer hier zijn na de maaltijd. Tot over een uurtje. 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor de dinerpauze. 

De VOORZITTER hervat de vergadering om 19.45 uur. 

De VOORZITTER: Dames en heren, wij hervatten de vergadering. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van de 

maaltijd en die ook heeft kunnen gebruiken voor het vervolg. Het college heeft zich gebogen op de ingediende 

amendementen en moties, die zullen de portefeuillehouders nu gaan toelichten en ook een advies geven naar het 

oordeel van het college met het amendement of motie zou moeten gebeuren. Ik vraag ook aan de wethouders 

om ook even het nummer van de motie te noemen die u behandeld omdat dat natuurlijk niet volgordelijk 

verloopt. En dan start ik met onze wethouder, wethouder Theunis. 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Alvorens een reactie te geven op de amendementen en de moties 

een heugelijke mededeling, vanavond had ik aanwezig moeten zijn op een groot congres in Nijmegen over 

warmtenetten en ik krijg zojuist bericht er was ook een landelijke prijs zou daar uitgereikt worden dat de Smart 

Climate Grid het warmtenet van Roosendaal is uitgeroepen tot het beste kleinere warmtenet van Nederland. Dus 

wat dat betreft toch een mooie opsteker < vanuit de zaal klinkt luid applaus>. Maar dan gaan we maar snel over 

tot de orde weer. 
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De VOORZITTER: Nu komt het overige goede nieuws.  

De heer THEUNIS: Dat kan vrij snel. Ik begin bij de amendementen, dat amendement nummer 2  amendement 

“Vrijstelling leges evenementen”, vergunningen, het college heeft geen enkel bezwaar daartegen, dus dat past 

binnen de Begroting en we hebben geen onoverkomelijke bezwaren daartegen. Daarentegen wel amendement 

nummer 3, amendement “Investeringsfonds Roosendaal”, uiteraard u zult mijn reactie nog horen maar die hoort 

u nu eigenlijk al over de motie van het Investeringsfonds, daar waar wij als college zeggen wij kunnen de gedachte 

begrijpen en wij vinden het ook passend deze tijd het oprichten van een investeringsfonds. Hoe je dat doet daar 

moeten we het over hebben. Dus beslispunt 1 ziet u terug in de motie, vind ik geen probleem. Twee, wel de 

voeding van het Investeringsfonds uiteraard en de middelen die daar, we moeten niet al te veel beroering wekken 

in de samenleving, voorzitter. Want nieuws gaat snel zoals dat in het Engels heet, dat we ook wel zien dat 

natuurlijk het feit dat de Partij van de Arbeid voorstelt om structureel een ton te gaan bezuinigen op het budget 

van cultuur dat wekt nu al enige beroering binnen het culturele veld. En ik vind dan moeten we ook oppassen en 

zo snel gaat het ook wel voor wat andere zaken die genoemd zijn. Wat betreft uiteraard in u raad voorzitter zal 

het voor 100% minus twee handopstekers daar roerend met mij eens zijn. Of op mij niet, meneer Yap… 

De VOORZITTER: De heer Yap, interruptie. 

De heer YAP: Voorzitter, ik weet niet hoe u met de samenleving communiceert, maar 250.000 euro is extra 

budget structureel dus wordt sowieso in deze Begroting niet bezuinigd op cultuur. In dit amendement wordt niet 

bezuinigd op cultuur, maar u geeft zelf aan geen plan geen geld in de Begroting. 

De heer THEUNIS: Twee opmerkingen. In de thans… 

De heer YAP: En voorzitter… ik moet de vraag afronden. 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

De heer YAP: Voorzitter, voor cultuur staat opgenomen structurele lasten iets meer dan een ton. Wij ronden het 

af naar anderhalve ton dan kunt u toch terugkomen bij de raad met een goed plan als u zegt ik heb dat ton 

structureel extra nodig? 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, een uitgebrachte Begroting wekt natuurlijk verwachtingen, laat dat heel duidelijk 

zijn. Want in die zin hogen wij het budget van cultuur op met tweeënhalve ton, dat wekt uiteraard 

verwachtingen. Als je dan de verwachtingen weer gaat temperen door er weer een ton af te halen overigens ook 

zonder plan dan wekt dat beroering. Overigens moet ik wel zeggen van ik heb duidelijk al aangegeven dat we al 

duidelijk onderliggende plannen hebben binnen cultuur. Daar ben ik nog een paar dingen vergeten. 

Gisterenavond een heugelijke ontmoeting, ook met degenen de gebruikers die naar Bovendonk gaan, 

Cultuurhuis. U bent er zeer in geïnteresseerd het feit dat u ook mensen daarover nauwgezet contact hebben hoe 

dat allemaal loopt, dat gaat ook geld kosten dat wekt ook verwachtingen. Dus ja als ik even doorga dan moet ik 

nu ter plekke vragen om er nog een paar ton aan toe te voegen, want aan plannen geen gebrek.  

De VOORZITTER: De heer Yap. 
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De heer YAP: Voorzitter, ik begrijp het antwoord van het college. Alleen het college is toch van mening dat dit een 

raadsvoorstel is dat op allerlei punten kan worden geamendeerd en dat het pas vaststaat als we hier de handen 

omhoog hebben gestoken. 

De heer THEUNIS: Absoluut. Dan de moties voorzitter, daar hebt u hem al motie nummer 3 het Innovatiefonds. 

Uiteraard een goede we kunnen het volgen. We gaan daar een voorstel richting Kadernota wat mee doen. Motie 

nummer 8 “Cultuurweek voor mensen met een beperking”, GroenLinks en dat… Kunt u het niet verstaan? O praat 

ik te snel? Maar ik moet opschieten van de voorzitter. 

De VOORZITTER: Helemaal niet, dat heb ik helemaal niet gezegd. 

De heer THEUNIS: Dan zal ik langzaam praten. Gericht op GroenLinks, nee het gaat ook over de motie van 

GroenLinks over het Cultuurnetwerk. Even wat dat betreft een goede verbinding met sport. Daar is ook de 

afgelopen jaren zien we met name de verbinding met het Sociale Domein bij sport, als we daarnaar refereren 12 

of 13 combinatiefunctionarissen werkzaam in het Sociale Domein sport. De Gedeputeerde is vorig jaar nog op 

werkbezoek geweest omdat Roosendaal daarin een voorbeeldgemeente is op dit vlak. En ik juich het ook toe dat 

GroenLinks en ik vind het ook een goede opdracht, en in feite ook zegt met deze motie probeer daar ook 

datzelfde, binnen dat culturele veld te bewerkstelligen. Dus wat dat betreft juich ik ook die motie ten zeerste toe 

en wellicht ook wel meerdere actiepunten op dit vlak. De motie financieren van het Sociale Domein motie 

nummer 9, vind ik typisch iets dat is des raads. Als de raad vind dat signaal uit te doen richting de Rijksoverheid 

dan vind ik dat een signaal waar ook de raad zelf over gaat. Dus daar hebben wij ook geen enkel bezwaar tegen. 

Motie nummer 8 motie “Sturing op maatschappelijke effecten” heeft het college, nummer 18, wat meer moeite 

mee in die zin met ook de constateringen en ook het beslispunt. Laat ik dit zeggen, de Begroting en datgene wat 

in de Begroting staat namelijk indicatoren met bronvermelding en in de bronvermeldingen staan ook de definities 

van de indicatoren, maatschappelijke effecten. Dat alles is allemaal en daar hebben we eerdere trajecten gedaan 

intensief met u raad, voorzitter, tot  stand gekomen. Mocht er een discrepantie zijn tussen wat wij als informatie 

opnemen in de P & C-stukken en datgene wat de raad behoeft of wil, dan hebben wij daar een uitstekend 

gremium voor en dat is de Auditcommissie. Dus mijn verzoek is ook aan u raad voorzitter, aan de indieners van 

mocht daar een probleem zijn, mocht u iets willen verbeteren dan zien we dat graag via de Auditcommissie. Het 

verzoek is dan ook aan de partijen om te overwegen om deze motie dan in te trekken, maar wel door te spelen 

naar de Auditcommissie. Waar ik graag in gesprek ga als wethouder met de Auditcommissie van waar mankeert 

het eventueel aan en waar kunnen we dat dan finetunen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, toch nog even terug op amendement 3 “Investeringsfonds Roosendaal”. Oké als wij uw 

betoog volgen, verwachtingen gewekt in het cultuurveld. PvdA is natuurlijk ook een warm voorstander van goede 

dingen binnen dat cultuurveld. Kunt u er dan mee leven als we dat deel eruit slopen uit het amendement? 

De heer THEUNIS: Ja, maar omwille van de tijd heb ik het eerste maar benoemd, want dan kan de rest het hele 

rijtje aflopen dan want ook als u 1,2 miljoen voor Beschermd Wonen eruit sloopt. Als u zegt van ja dat ga ik dan in 

het Innovatiefonds, ja waar moet je het dan weer uit dekken, wat je daarmee doet? Of we moeten korten op 

Beschermd Wonen dat kan ook. 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, als ik zo vrij mag zijn dat hebben we juist goed bekeken want voor 2020 is er een 

overschot van ik geloof uit m’n hoofd van 1,6 miljoen. Dan hebben we die 1,2 dekking voor Beschermd Wonen 

volgens mij niet nodig. 

De heer THEUNIS: Nee, dat is juist maar dan gaat u nu al een claim doen op een gesuggereerd, op een overschot 

van 2020. Ik zeg altijd maar zo u raad gaat vanavond beslissen over de Begroting 2019 en niet over een 

meerjarenbegroting, zoiets staat ook in de Gemeentewet dat heb ik geleerd van de heer Lok. 

De heer YAP: Voorzitter, wij kennen de Gemeentewet, voorzitter, maar dan nog het staat nu in die 

meerjarenraming opgenomen dus je kunt dat volgens mij prima, ik heb niet gehoord dat dat technisch niet zou 

kunnen. 

De heer THEUNIS: Alles wat u raad wil, maar dan moet u klip en klaar aan de raad zeggen van een vermeend 

overschot in 2020 1,6 miljoen daar kaap ik nu al even 1,2 miljoen van in. Ik weet niet of dat een meerderheid 

krijgt, ik denk het niet, maar… 

Mevrouw VAN DER STAR: Voorzitter, dank u wel. Als ik de wethouder goed begreep is hij wel voor motie 3 van 

het Innovatiefonds en daar wordt ook de 1,2 miljoen van Beschermd Wonen onttrokken voor 2020.  

De VOORZITTER: De wethouder staat daar, dus die heeft het antwoord, de ambtelijke loge niet. 

De heer THEUNIS: Nee, dat zie ik er helemaal niet in staan. 

De VOORZITTER: Vervolgens gaan we naar wethouder Lok. 

De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Motie nummer 5 “Impuls aan het Stationsplein”, ja ik ben het absoluut 

met iedereen eens die ook hier nog niet onder staat dat het een visitekaartje zou moeten zijn voor de bezoekers 

van onze stad. Als je met de trein komt kom je daar binnen. En dan valt er nog wel wat te winnen. Aan de andere 

kant moet ik ook wel zeggen de onbewaakte fietsenstalling is wel veel groter dan alle bewaakte fietsenstallingen 

bij elkaar, dus of je ze helemaal weg krijgt dat blijft de vraag. We willen vooral in overleg met NS Vastgoed, want 

die is toch wel een belangrijke partij in een visie opstellen van dat gebied. Maar ik moet u wel vragen om iets 

meer tijd. Want in het eerste kwartaal dat is al heel snel. Ik kan u hem wel beloven om het voor de zomer klaar te 

hebben, dus als u daarmee zou kunnen leven dan zou u ons, mij in ieder geval helpen. Motie nummer 15 

“Begrijpelijke taal”. Ja het blijft altijd wel de vraag wat zijn nou kwetsbare inwoners. Maar we hebben er allemaal 

wel een beeld bij en ook het college heeft er wel een beeld bij. Overigens werken we op dit moment in de 

organisatie al aan een traject wat wij noemen begrijpelijke taal, dus het valt een beetje samen. Dan zou ik kunnen 

zeggen dat de motie eigenlijk overbodig is, maar dat ga ik niet doen. Ik zie het als ondersteuning voor waar we al 

mee bezig zijn. Tot slot wat mij betreft motie nummer 16 “Informatie aan arbeidsmigranten”. Ja, we gaan onze 

best doen. Van allerlei andere mensen die naar Nederland komen verwachten we dat ze Nederlands spreken, 

lezen en schrijven. Het is wel bijzonder dat we dat nu net andersom gaan doen, dat is tegen de inburgering in zal 

ik maar zeggen. Maar ervan uitgaande dat onze arbeidsmigranten niet inburgeren, maar hier een paar maanden 

verblijven zullen we dat gaan opzetten in de talen van de meeste groepen arbeidsmigranten, is geen probleem. 

Gaan we mee aan de slag. Tot zover. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Vervolgens is het woord aan wethouder Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, ik haak meteen even aan bij het laatste onderwerp van mijn college de heer 

Lok en dat ging over arbeidsmigranten, want daar resteert inderdaad nog een vraag van de VLP arbeidsmigranten 

in relatie tot de arbeidsmarkt. Ja, voorzitter ik zie het als mijn opdracht om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

zoveel mogelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen en dat zal ik natuurlijk primair doen vanuit het lokale 

aanbod van werknemers. Maar we weten nu eenmaal ook dat een gedeelte van die vraag, een gedeelte van die 

vraag ook blijvend zal worden ingevuld door inwoners uit andere EU-landen. Zeker op dit moment nu de 

economie volop draait en we ook weten dat de beroepsbevolking in onze regio krimpt en dan zal dat aantal 

medewerkers uit andere EU-landen de komende periode ook stijgen. Het is natuurlijk ook gewoon onze taak, 

onze gemeentelijke taak om dat zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Er liggen overigens ook kansen en 

met name als we kijken naar het arbeidspotentieel van inwoners uit andere EU-landen dan zou het wel eens heel 

interessant kunnen zijn om te zien welk opleidingsniveau dat daaraan is gekoppeld. Want in een toenemende 

mate dat er mensen naar ons toekomen en die hier wat langer verblijven die met de hulp van een stukje taal en 

taalondersteuning zeker op het gebied van opleiding ons in andere sectoren van de economie en dan denken we 

niet aan de standaard sectoren waar we snel aan denken, toch eens heel behulpzaam zouden kunnen zijn. Nou 

dat is onder andere een onderdeeltje van de Arbeidsmarktagenda waarin ik u al heb toegezegd dat ik daar graag 

met wat extra uitleg zal komen. Dan met betrekking tot de moties, een tweetal moties die mij aangaan. Dat is de 

motie Roosendaal studentenstad. Ja, voorzitter, in de, sorry nummertje 2. Nummertje 2. Ja, het is inderdaad, 

inderdaad het is een bingo, want ik zie dat het een unanieme motie is dus dat is inderdaad een volle kaart. Dank u 

wel. Maar even kort een toelichting. De strekking van die motie is natuurlijk geheel in lijn met de gesprekken die 

wij ook met elkaar voerden in de discussie rondom, nee niet de discussie, rondom het onderwerp 

studentencampagne. Toen heb ik u ook een aantal toepassingen gedaan. Hetgeen wat u hier vraagt is daar 

volledig mee in lijn, dus ja voor mij is dat terecht een volle bingo. Dank u wel. Dan een visie op sport en bewegen. 

Ik heb daarnet ook al heel even, nummertje 7, nummertje 7, 7 u weet het dat is het geluksgetal. Nummer 7 Visie 

op sport en bewegen. Ik heb daarnet ook heel even de interrupties gevolgd en ik denk dat het wel goed is als ik 

het zo interpreteer dat u zegt van het is graag wenselijk dat er sprake is van een actualisatie van de sportvisie die 

hier al ligt. Kijkend naar ook bijvoorbeeld de speerpunten, maar ook vooral kijkend naar wat ik heb aangegeven 

dat ik zelf sport ook zo belangrijk vind op het gebied van onderwijs en versterking ook op het gebied van jeugd. 

Maar ook mensen met een beperking, maar ook de ouderen, dan zie ik geen bezwaar om die motie bij u ook aan 

te bevelen. Geen probleem, dank u wel. 

De VOORZITTER: Aan u nog een vraag van de heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dat laatste begrijpt onze fractie niet zo goed. Uw voorganger ten aanzien van sport gaf 

gewoon geld uit aan goede dingen als het gaat om sport, kunstvelden, bij de wethouder gezondheid ging het naar 

quick routes of hoe noem je die dingen in het openbaar gebied. De Westrand is daar een mooi voorbeeld van. 

Gaat u dan ook uw beleid aanpassen, want in de Begroting staat volgens mij gewoon keurig opgenomen wat u op 

het gebied van sport en recreatie gaat doen. Wat draagt dan zo’n actualisatie visie dan daaraan bij.  

De heer VAN GINDEREN: Ik denk dat er hoeft geen sprake te zijn van het aanpassen van het beleid, maar wat u 

terecht ook aangeeft de afgelopen periode zijn er een heleboel goede zaken verricht. Maar ik denk dat het geen 

probleem kan zijn om te actualiseren en ook te kijken waar we nu staan en ook te kijken welke richting willen wij 

uit de komende jaren vanaf 2020 en verder. Ik zie daar geen enkel beletsel. We actualiseren wel vaker visies en 

beleidsnota’s op dit moment, dus dat zou ook heel goed kunnen op dit onderwerp.  
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De VOORZITTER: Oké, dank u wel, wethouder Van Ginderen. We gaan naar wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal reageren op de motie “Zwerfjongeren” dat is motie 19. En 

hoewel ik een beetje verlegen werd van al het vertrouwen, ja vind ik het toch een lastige motie. ChristenUnie 

vraagt een sluitende aanpak. En natuurlijk zijn we het wel eens met de ChristenUnie. Je wilt het liefst alle 

jongeren een sluitend netwerk geven en soms ontstaat het dus dat dat niet kan omdat een kind ook niet meer 

thuis wil of kan wonen. Maar wij doen er wel al alles aan om deze jongeren in een vroeg stadium te signaleren. En 

dat doen we samen in de regio, maar ook met WijZijn en MEE en onze eigen jeugdprofessionals en met de 

scholen samen. Wat het niet makkelijk maakt is dat er ook een taboe op rust natuurlijk bij de jongeren zelf. Je 

gaat zelf ook niet vertellen dat je dakloos bent of eigenlijk niet goed een plek kunt vinden. En het is ook heel 

moeilijk om daar te achterhalen wat de problemen zijn. Uit de motie van de ChristenUnie ontstaat wel een beetje 

een probleem of een beeld dat het een enorme problematiek is. En dat beeld wil ik wel een klein beetje 

nuanceren, want ik zou ja willen zeggen dat de meeste zwerfjongen toch ook nog niet op straat zwerven. De 

meeste zwerfjongeren zwerven eigenlijk van logeerbed naar logeerbed. Dat is heel risicovol dat ben ik helemaal 

met u eens. Maar in die fase zijn veel interventies nodig en of mogelijk en dat doen we eigenlijk ook al. En als het 

misgaat op straat doordat kinderen echt op straat komen of jongeren echt op straat zwerven dan hebben we ook 

in Roosendaal al wel mogelijkheden. Stichting Twist noem ik eventjes, zijn actief in Bergen op Zoom maar ook in 

Roosendaal tegenwoordig, jawel. Deze stichting huisvest en begeleidt jongeren die ook wel dakloos zijn en ook bij 

de crisisopvang zijn twee crisisplekken in Roosendaal. En dit is wel echt het uiterste vangnet waar wij eigenlijk 

met elkaar nooit in willen komen. En ik ben het ook eigenlijk niet zo eens met de ChristenUnie dat dit een echte 

goede oplossing is omdat, daar zit niet die goede huisvesting en die goede begeleiding.  

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat we het inderdaad niet met elkaar eens zijn. De 

problematiek die wordt niet groter gemaakt met het indienen van deze motie. Het is al groter, het is een jongere 

die van bed naar bed gaat is al teveel. En van bed naar bed gaan dan weet je gewoon dat deze jongere niet in de 

maatschappij goed functioneert en niet meer tot een zegen kan zijn voor andere mensen later in zijn of haar 

leven. Dus wij willen toch graag dat er meer zicht komt op dit beleid dat Stichting Twist inmiddels is begonnen dat 

is goed nieuws. Maar wij willen toch dat het beleid zichtbaar wordt gemaakt en dat wij ook een denkrichting mee 

gaan geven inderdaad over de 24-uurs opvang. Want op dit moment zijn er bijvoorbeeld twee bedden 

beschikbaar voor de kinderen, de jongeren die daadwerkelijk nou ja niet redden en op straat dreigen te komen. 

Dat is natuurlijk veel te weinig. En wat je ook wilt is dat er daadwerkelijk 24 uur zicht is op deze twee jongeren en 

niet dat ze bijvoorbeeld na 5 of 6 uur richting, nou ja de wat voor erge dingen er ook zijn die kant op gaan. Je wilt 

ze gewoon opvangen en je wilt ze heel dichtbij opvangen, vandaar dat wij ook de maatschappelijke opvang in 

Bergen op Zoom dat we daar hele grote vraagtekens bij zetten. En dat we ze dichtbij ons willen houden. Dus wij 

blijven de motie wel indienen. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik voel nog steeds niet dat wij het niet eens zijn, want volgens mij willen wij 

precies hetzelfde. En wat ik u eigenlijk wilde voorstellen of toezeggen is dat ik in het eerste kwartaal kom met een 

onderzoek waarin de problematiek ook echt wordt beschreven, maar ook echt met cijfers ondersteund. En dat we 

ook de knelpunten in beeld brengen en dat we dan ook zeggen welke jongeren het zijn, hoeveel, zoveel mogelijk. 

Want dat wordt nog een hele lastige klus en ook welke voorzieningen en activiteiten doen we dan en hebben we. 

En dan zou ik met u de omvang van de problematiek willen schetsen dat we ook echt weten waar we het over 
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hebben. Dus dat wij niet met elkaar een debat moeten hebben van de problematiek is wel groot of niet groot, 

daar moet het helemaal niet over gaan. De cijfers compleet en dan zou ik u misschien toch willen voorstellen om 

de motie toch aan te houden tot ik dat onderzoek voor u heb. Want dan kunnen wij het debat beter voeren en 

dan kunt u misschien uw motie ook nog scherper aanzetten. Dat is mijn voorstel aan u. 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voor uw voorstel maar wij zouden heel graag in dat onderzoek mee willen 

zien dat u ook kijkt naar de 24-uurs opvang dat de mogelijkheden dus de verschillen tussen 24-uurs opvang in 

Roosendaal en de stap naar maatschappelijke opvang in Bergen op Zoom dat de impact daarvan dat dat mee 

wordt genomen in het onderzoek. Dus eigenlijk zal dan de motie dan blijven staan zoals het is en ook ja... 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, behalve, voorzitter, dat u eigenlijk zegt van er moet in het eerste kwartaal een sluitende 

aanpak liggen en dat is in deze motie wel een lastigheid. Dus dat is mijn en uw punt van ik wil ook dat onderzoek 

toespitsen op wat kan 24-uurs opvang en waarom hebben we dat vooral in Bergen op Zoom en nog niet zoveel in 

Roosendaal, dat zou ik zonder meer mee kunnen nemen in een onderzoek.  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. De reden waarom wij het eerste kwartaal noemen is dat wij 

daarna natuurlijk de Kadernota gaan krijgen en we horen zo vaak geen plan geen geld. Ik neem aan dat we ook 

geld beschikbaar moeten hebben voor dit onderwerp en in 2020 is het al zover, de gemeenten moeten zelf gaan 

kijken van gaan we nou het een en ander regionaal regelen of in Roosendaal. Vandaar die haast er achter dat we 

toch willen dat daar op tijd naar wordt gekeken voordat we het weer weggeven, uit handen geven aan 

centrumgemeente. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, de centrumgemeente die heeft die taak natuurlijk nu en vanaf ‘21 gaan we het 

pas zelf doen dus niet vanaf ‘20. Dus we hebben misschien iets minder haast, wat niet wegneemt dat ik dat echt 

ook graag zelf graag in kaart wil brengen. Want ik ben het ook wel met u eens dat in principe zou ik zelf ook die 

opvang wel  meer ook in Roosendaal willen vormgeven, dus dat zouden we dan mee kunnen nemen. 

De VOORZITTER: Dus wat de wethouder u eigenlijk zegt van overweeg het om de motie aan te houden, dan gaat 

die niet in stemming maar is niet van tafel. De wethouder gaat doen wat ze heeft toegezegd en dan kunt u daarna 

altijd nog naar uw oordeel kijken of u alsnog die motie… Nee, nee, ja, in een pauze, in een schorsing. Nee, maar 

dat is even de betekenis van het aanhouden van de motie. Meneer Goossens. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Wethouder wij horen uw uitleg en wij horen uw bezwaren op 

bepaalde sluitende aanpak en wat u net met de collega heeft besproken. Maar punt 1 op de problematiek 

rondom zwerfjongeren in Roosendaal goed in beeld brengen. We hebben vorig jaar in de vorige raadsperiode aan 

het eind nog een themabijeenkomst gehad, volgens mij was u daar ook bij als raadslid nog zijnde. Toen hebben 

we ook een ervaringsdeskundige jongere gehoord aan het woord, waarvan toen alle raadsleden aanwezig zeiden 

van nou dit had niet moeten gebeuren. Dit was echt een probleemgeval dat we zeggen daar hadden wij als 

gemeente gewoon het verschil kunnen maken. En ik hoor u net zeggen dat er al  heel veel goede dingen 

gebeuren. Dat gebeurt ook. Maar toch hebben we daar concreet als raad nog maar een jaar geleden het geval 

gezien van goh een jongere die echt in de problemen is gekomen. Toen was ook de conclusie er waren veel 

verschillende instellingen die toch naast elkaar sneller hadden kunnen acteren om zo’n jongere, om te zorgen dat 

hij niet drie maanden in een daklozenopvang verkeert. Bent u bereid ook in met het in kaart brengen goed die 



38 
 

samenwerkende partners, zoals Werkplein, zoals uitkeringsinstanties mee te nemen erin, ook de 

armoederegisseur, goed kijken wat kan er dan beter gebeuren, zeg maar. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dat wil ik zeker doen en in dit geval van deze jongen was ook bij hem vooral 

dat hij op een gegeven moment 18 is en dan in een uitkering moet komen. En dat dat niet liep en intussen is er 

een project 18min-18plus wat loopt, waarmee je dus wilt voorkomen dat jongens of meisjes met hun 18e soms 

ook gewoon buitengezet worden bij het ouderlijk huis. Want zo is het ook en dus dan niet voorbereid zijn. Dus die 

ondersteuning, die jongeren, die kinderen die zijn al veel eerder in beeld dan dat ze 18 zijn en daar werken we 

ook heel erg hard aan. Maar ik wil dat gewoon met u, ja dat kan ik in het onderzoek, dat wordt dan een compleet 

onderzoek van alles wat we al doen en ook met de knelpunten die we nog hebben. Dus dat kan ik gewoon 

toezeggen. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, goed dat u dat doet, in beeld zijn. De jongere waar we het toen over hadden die 

was in beeld, want het was al lang bekend dat hij 18 ging worden. Dus het in beeld zijn is niet voldoende. We 

willen graag dat er geacteerd wordt. Maar u gaat het in kaart brengen en wij gaan er wellicht in de toekomst over 

hebben, dank u wel.  

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter er gebeurt meer dan in beeld brengen, de jongeren worden nu wel echt 

begeleid dat ze niet zonder inkomen zitten, dus dan ook zonder huis. Dan wil ik even graag het amendement van 

de PvdA over het Care Innovation Centre, amendement 4. Ja in de vorige bijeenkomst heb ik eigenlijk ook gezegd 

ja ik ga dat geld niet nodig hebben, die ton extra ga ik niet nodig hebben. Ik verwacht dat nog steeds niet. Die 

zorgorganisaties hebben toegezegd dat zij bestuurlijk en financieel zich willen inspannen. En in ruil voor die 

financiële bijdrage willen ze ook echt de zorgorganisatie, de zorginnovatie aanpakken en laten landen in deze 

regio en Bergen op Zoom, Roosendaal zitten daar bestuurlijk bij. Ik heb er veel vertrouwen in dat dit goed gaat. En 

voor het Huis van Morgen kijken we naar de andere gemeenten, dat heb ik u vorige week ook uitgelegd. Een 

voorstel is in de maak en komt nog dit jaar op de bestuurstafel. U wilt met dit amendement eigenlijk een 

veiligheidsklep inbouwen, ja u kunt dat voorleggen aan de raad. In januari kom ik met een totaalvoorstel voor het 

CIC en dan zijn alle financieringen en plannen duidelijk. En als we de bijdrage van de organisaties en gemeenten 

dan in kaart brengen dan kunt u daar zien hoe we het gaan aanpakken en ook hoe vooral CIC en andere 

organisaties het gaan aanpakken. En ik heb daar zelf heel veel vertrouwen in dus ik zal eigenlijk het amendement 

toch willen ontraden en toch meer de motie ondersteunend laten zijn. Dus de motie Continuering CIC nummer 12 

die sluit eigenlijk veel beter aan bij wat we al doen en bij de positieve weg die we intussen bewandelen. Dan ga ik 

over naar motie 13 de Rookvrije gemeente. Ja, die willen we graag, ja die zullen we aanraden om die aan te 

nemen laat ik het zo zeggen. Die had ook wel bij het lokaal gezondheidsbeleid al wel ingediend kunnen zijn dat 

was misschien ook handig geweest.  

De VOORZITTER: Een interruptie van de heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Bij alcoholbeleid bijvoorbeeld sportverenigingen voelen veel 

verenigingen zich gedekt of gesteund door de standpunten van NOC NSF. De beroemde NOC NSF convenanten en 

zo dat helpt om je leden te overtuigen. Nu staat in deze motie dat u met ja lokale partners natuurlijk moet gaan 

praten. Kunnen we van u ook een kattenbelletje richting wat koepelorganisaties verwachten. Simpelweg omdat 

dat voor de sportbesturen steun oplevert.  
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Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter. Ik heb nauwelijks nog de kans gehad om te bestuderen hoe we dit gaan 

vormgeven. Het is best een hele grote klus maar ik kan me inderdaad heel goed voorstellen dat koepels daar ook 

in worden aangesproken. Want zoiets als een rookvrije generatie tot stand brengen dat gaan we niet alleen 

kunnen dat is overduidelijk. Dus ja, dat gaan we doen.  

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dus ik begrijp het als die motie aangenomen wordt dat het college zich 

ook inspant om bovenlokaal het signaal af te geven ter ondersteuning van onze lokale vereniging.  

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, volgens mij is het ook gewoon een landelijke campagne dus er zijn ook tv-

spots, dus het is een landelijk programma. Dus, misschien begrijp ik net niet precies wat u bedoelt maar dat, ik 

denk dat dat goed gaat komen, ja. Dan heb ik het over motie 11, de motie Ontwikkeling WegWijs. Ik heb die 

motie goed bekeken en eigenlijk uw constateringen en overwegingen die zijn eigenlijk prima en die worden ook 

gedeeld door het college. Eigenlijk op een punt na en dat is waar u het voorliggend veld eigenlijk wel heel dicht bij 

WegWijs denkt. En het voorliggend veld dat is inderdaad het niet-geïndiceerde ondersteuning en zorgen door 

professionals. Maar het is vooral ook heel veel meer. En eigenlijk ook de gewone dingen die wij ook allemaal 

doen. Dus de breiclub, de visclub, het koor waar je heen gaat, dus eigenlijk het normale leven. En als u vraagt dat 

WegWijs daar een hele, toch wel hele sterke rol in heeft dat is niet helemaal natuurlijk de bedoeling. Want ik 

WegWijs kan zich niet met de, het is, het gaat meer om de wat uw stukje bedoelt. U bedoelt het kleine stukje 

waarbij de professional niet-geïndiceerde zorg geeft. Dus houdt u vooral ook in de gaten dat het voorliggend veld 

veel groter is dan dat, dus dat is eigenlijk een tip. Het dictum, ja het dictum, door het dictum wil ik de motie toch 

wel ernstig ontraden want in uw dictum staat eigenlijk ja dat u de teamleider van WegWijs wilt zijn. U wilt 

eigenlijk het budget en de formatie plannen. En dan gaat u wel heel diep de organisatie in. Dus dat is echt een 

reden voor ons, voor mij, het college om te zeggen van doe dat maar niet. Wat ik u wel toezeg is dat ik in alle 

Commissies heel graag rapporteer en terugbreng aan u wat de stand van zaken is en wat ook knelpunten zijn 

want wij zijn daar wel heel serieus mee bezig. Ik geef u wel gelijk als u zegt er is nog wat werk te verzetten. Daar 

ben ik het gewoon mee eens. 

De VOORZITTER: Mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Ik heb begrepen dat er vorig jaar november voor het laatst informatie vanuit WegWijs bij de 

raad is binnengekomen hoe de stand van zaken is. Is dat dan niet te lang want misschien dat daarom zoveel 

vragen bij ons oplevert van hoe gaat dat dan met dat WegWijs. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dat zou kunnen dat weet ik niet of dat in november is geweest. Ik kan me 

voorstellen dat dat een keer een goede uitleg verdient, dus ik zou dat willen organiseren. Ja. Dan heb ik nog denk 

ik nog een motie, dat is de motie over het schoolontbijt. En dat vind ik ook een hele lastige motie, want dat lijkt 

wel, natuurlijk het is heel sympathiek en we willen dit allemaal. U vraagt een onderzoek en ja zoals in de motie 

ook staat is eigenlijk niet bekend in hoeveel van de gevallen armoede de oorzaak is van het niet ontbijten. Het 

gaat over 3%, dat zijn ongeveer 300 kinderen, denk ik, voor het gemak. Maar wij weten niet wie dat zijn, dus een 

onderzoek doen is heel lastig als je niet weet bij wie je dat onderzoek moet doen. En de opbrengst van dat 

onderzoek zou dan kunnen zijn van dat we de doelgroep niet goed bereiken. En daar ben ik dan een beetje bang 

voor dat dat onderzoek u eigenlijk niet zo heel veel informatie geeft. Er zullen veel uitvoeringsproblemen zijn, veel 

kostenproblemen. Wat ik ook heel belangrijk vind om te zeggen is dat wij juist de omslag willen maken van een 

vangnet naar een uitweg. Dus als u het vangnet hoe sterker hoe het vangnet wil inrichten, dus hoe meer u 

eigenlijk mensen ondersteunt in het arm zijn, hoe minder kans ik eigenlijk krijg om naar de voorkant te komen. 

Want we willen voorkomen dat kinderen in die overerfbare armoede zitten. En dan heb ik het even alleen over de 
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kinderen die in armoede zitten. Want er zijn dus ook heel veel kinderen die helemaal niet arm zijn, maar waarvan 

de ouders gewoon eigenlijk te druk zijn om een goed ontbijt te kunnen verzorgen of te willen verzorgen. Dat wil ik 

even in het midden laten. Maar dat wordt helemaal lastig om daar iets over te zeggen. Ik bedoel dat ja, ga dat 

maar eens tegen een ouder zeggen en sterker nog ook dat gebeurt al wel. Want wij hebben natuurlijk al die acties 

en dat is meer vanuit de gezonde insteek van eet gezond en ontbijt is heel belangrijk. En vanuit die insteek 

proberen we dus wel al die campagnes al te doen. En vanochtend was het schoolontbijt en daar was ik zelf ook bij 

met de burgemeester. En zo probeer je wel te zeggen hoe belangrijk het is. Ik zou deze motie toch echt wel willen 

ontraden met de toezegging dat ik wel op alle andere manieren met u wil proberen om dit wel voor elkaar te 

krijgen. Dus het is niet zo dat ik het niet wil doen. Ik vind het alleen op basis van deze motie heel moeilijk om het 

te doen.  

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik ben wel een klein beetje verbaasd, want toen ik de motie zag toen 

dacht ik zelf eigenlijk nou dit is de makkelijkste motie om uit te voeren. Dat is een telefoontje naar de GGD 

jongens maak hier een speerpunt van. Leerlingen van uit m’n hoofd gezegd groep 7 van basisonderwijs en de 

tweede klas van de middelbare school. Die moeten allemaal vragenlijsten invullen. Krijg je iedere dag warm eten. 

Volgens mij zit daar de ontbijtvraag gewoon tussen. Maar dat durf ik niet helemaal zeker van te zijn. Zij 

inventariseren al die formulieren dan mag ik toch hopen dat als ze de kleren van je lijf vragen bijna letterlijk af en 

toe dat ze er ook nog iets mee doen, dat ze er ook nog iets over opschrijven. En dat ze daar dus informatie 

uitgehaald hebben. Dus volgens mij is deze motie gewoon een kwestie van de GGD bellen. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ja wat de heer Van den Beemt beschrijft is inderdaad een enquête ontbijt u ja 

dan te nee. En dan 97% van de mensen die geven dan aan ik ontbijt en 3% vult het niet in of zegt ik ontbijt niet. En 

daarmee heb je nog steeds hetzelfde probleem te pakken, dat het dus heel lastig is om die groep te bereiken. Als 

doelstelling staat het wel degelijk in het lokale gezondheidsbeleid, dus het JOG hebben we ook, het gaat over 

gezond ontbijten. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, we hebben heel lang geleden in deze gemeenteraad het debat gehad 

over de piepjes bij die vragenlijst. Wanneer je drie keer een rood kruisje krijgt dat je een zorgenkind bent, je 

ontbijt niet iedere dag, je krijgt niet iedere dag warm eten er wordt gerookt thuis.  “Plop” en je bent een 

zorgenkind. Het gaat niet zo plat als ik het nu zeg, maar u kent het systeem overgewicht, trauma, adoptie “plop-

plop-plop” zorgenkind. Dan krijg je als het goed is zelfs een telefoontje thuis we doen niet aan bemoeizorg vindt u 

het goed als we het gewoon aan u overlaten, hartstikke goed. Dan kun je mij bijna niet wijsmaken dat als je dus 

dat gesprek voert er wordt niet ontbeten dat je dan niets kunt doen bij die 3%, want die heb je daar met je 

vragenlijst en het nagesprek aan tafel. Dan kun je zien dat er ook andere factoren meespelen. Maar nogmaals dat 

is toch gewoon een kwestie van de GGD vragen hoe doen jullie dat en kun je hier iets mee. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik hoop toch niet dat de heer Van den Beemt beweert dat we er niets aan doen. 

Als er een signaal komt dat een kind niet ontbijt. Want zo’n signaal komt binnen, een leerkracht ziet het gebeuren 

er is een jeugdprofessional op school, er is een link naar een Wmo, er is een link naar de GGD omdat die het 
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jeugdonderzoek doen. Ze komen bij de kinderarts. Als er echt serieuze problematiek is rond het niet eten dan 

worden die kinderen eruit gevist. Het is alleen dat ik nu op deze motie reageer van ja ik kan nu wel een onderzoek 

naar de achterliggende redenen wat is de reden van dat u niet ontbijt. Maar ja ik krijg waarschijnlijk die redenen 

niet boven tafel. Ik heb het te druk, ik ben een yup, of ik heb het geld er niet voor. Dat, ik denk dat dat heel lastig 

is. Wat niet wegneemt dat we er natuurlijk enorm veel aan doen, dat is mijn boodschap ook.  

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk van de ChristenUnie. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat is de strekking van de motie ook als ik het goed begrijp 

dat er echt wel, dat er gevraagd wordt om inderdaad te kijken naar achterliggende redenen. En een onderzoek 

hoeft niet een heel groot onderzoek te zijn van een extern bureau. Maar inderdaad een telefoontje naar de GGD 

of naar de scholen, naar de directeuren van de scholen dat er toch wat meer aandacht komt voor dit onderwerp 

omdat dit veel breder is dan armoede. Inderdaad u zegt het zelf al het kan inderdaad gaan vanwege dat de ouders 

het bijvoorbeeld te druk hebben of precieze redenen dus vandaar. U zegt, ik hoorde net zojuist een toezegging 

dat u ernaar wilt kijken, maar ik ben het met de heer Van den Beemt wel eens dat deze motie wel makkelijk uit te 

voeren is. Ik zou zeggen niet gedaan dan weten we het ook niet.  

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dat is makkelijk om voor iemand anders te zeggen dat de motie wel 

makkelijk uit te voeren is, maar ik denk dat het ook aan de indiener dan is om te kijken kan ik in die punten 

misschien een beetje wat naar beneden halen dat het, uw suggestie is prima van het hoeft niet zo’n onderzoek te 

zijn. We hoeven niet met alle scholen te praten. Als dat onderzoek wat kleinschaliger zou zijn, maar goed dat is 

mijn toezegging geweest. Ik wil heel graag met Burger Belangen gaan kijken van hoe kunnen we dit dan op een 

goede manier wel doen. Dus dat is mijn toezegging. 

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal. Ga uw gang. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Als wij geen onderzoek doen dan kunnen wij er nooit achter komen 

hoeveel kinderen er zonder eten naar school gaan. En wat heeft u tot nu toe gedaan voor die kinderen die zonder 

ontbijt naar school gaan? Wat heeft u tot nu toe gedaan? 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, tot nu toe hebben we inderdaad gekeken met jeugdprofessionals, met GGD 

samen, met scholen of er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school komen. We weten dat niet altijd. Kinderen 

vertellen dat ook niet altijd. Dus dat kunnen we doen. Binnen het JOG-project wordt gekeken of kinderen gezond 

eten, daar worden ook voorbeeldlessen voor gegeven. Er wordt ook samen op school gegeten om te laten zien 

wat een goed ontbijt is. De campagne schoolontbijt hebben we waarin ook, alle scholen krijgen ook dat gezonde 

ontbijt dan. En dan zien ze van en dan hoop je dat het gesprek zo op gang komt dat leerkrachten ook achterhalen 

van dat kind krijgt eigenlijk misschien wel eens geen ontbijt. Dus dat is wat we al doen. Maar goed u heeft ook 

gehoord wat ik had toegezegd van ik wil heel graag met u kijken van nou ja wat kunnen we dan wel onderzoeken. 

Maar de grootte van deze opdracht die is gewoon eigenlijk niet haalbaar. Het is voor mij niet haalbaar om dit 

helemaal te doen.  

Mevrouw BOZKURT: O, mag ik nog iets zeggen? Ik wil toch wel mijn motie indienen.   
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Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dat kunt u natuurlijk altijd doen. Het is, het wordt voor mij wel lastig, maar ik 

denk dat u mij dan wel kunt helpen met het uitvoeren van deze motie. 

Mevrouw BOZKURT: Ja, ik wil u helpen. Ja, ja. Oké dank u wel, voorzitter. 

Mevrouw KOENRAAD: Nou, laten we het zo dan doen. Ja. 

De VOORZITTER: Wij gaan het zo meteen zien. Als Vrouwe Democratia gaat beslissen. Dank u wel, mevrouw 

Koenraad. Mevrouw Raaijmakers. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Voorzitter, dank u wel. Voor mij een viertal moties. Beginnend met nummer 1, wederom 

een volle kaart. Onderzoek verlichting fietspaden buitengebied, een prima onderzoek, daarbij wel de 

kanttekening gemaakt dat het niet per definitie zo is dat als we het buitengebied verlichten het dan ook echt 

veiliger wordt. Dus het kan ook een schijnveiligheid teweegbrengen. Dus in echt donkere gebieden waar weinig 

gebruik gemaakt wordt  door mensen daar uw dochter alleen met persoonsvolgende verlichting laten fietsen is 

geen garantie dat er dan niets gebeurt. Dus die opmerking wil ik dan wel even geplaatst hebben. Maar we gaan 

dat onderzoek wat mij betreft prima doen. Dus geen probleem. Dan heb ik nog twee moties over klimaat wellicht 

is het nog niet altijd even scherp. Want als het over klimaatadaptatie of duurzaamheid gaat  wordt heel snel naar 

mevrouw Koenraad gekeken. Maar als het gaat over groen, grijs en blauw, dan ben ik toch degene die dat voor 

haar rekening mag nemen. De motie klimaatscan, even voorop gesteld dat we als het gaat over klimaatadaptatie 

nadrukkelijk samenwerken in de regio met en Waterschap en Provincie en gemeenten, dus dit is een issue wat 

natuurlijk regionaal, landelijk ook echt wel speelt. Dus we proberen op dit punt ook echt wel van elkaar te leren. 

Neemt niet weg dat de motie Klimaatscan prima uitvoerbaar is. Er werd ook wel gesuggereerd, er is ook wel een 

en ander als het gaat over een analyse van regenbuien, wanneer is er echt een probleem in de wijk met water dan 

hebben we dat wel in beeld, dus het is niet zo dat er helemaal niets is.  

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Als u op internet een klimaatbegroting opzoekt dan vindt u 

eigenlijk die scan in de inleiding van die begroting. Dus de klimaatscan moet dan gezien worden als een voorbode 

voor die klimaatbegroting, want ik had gehoopt uw collega Koenraad daarop terug te horen vanavond. Want die 

zei vorige week daar kom ik op terug. Dus hopelijk kunt u dat ook toelichten. En als dat een voorbode is wanneer 

denkt u die klimaatbegroting dan te kunnen presenteren?  

Mevrouw RAAIJMAKERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Van Gestel dat klopt, we hebben, u heeft inderdaad 

vorige week de opmerking over klimaatbegroting gemaakt, daar hebben wij het ook nog even over gehad van hoe 

ziet die begroting eruit en wat was ook alweer de bedoeling van die geste, of van die opmerking in het 

Bestuursakkoord. Wij denken wel dat het goed is als we eerst een klimaatscan maken en op basis van die 

initiatieven pas volgend jaar bij de Begroting misschien Kadernota, dat is een beetje afhankelijk van pas echt met 

een klimaatbegroting kunnen komen. Dan zeg ik het denk ik goed, ja. Is dat voldoende antwoord op uw vraag? 

De heer VAN GESTEL: Laatste korte vraag, voorzitter. Goed antwoord. Ik neem nu aan dat na vanavond de 

verdeling dan duidelijk is dat u over de klimaatbegroting gaat.  
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Mevrouw RAAIJMAKERS: Voor… 

De VOORZITTER: Gaat het college over.  

Mevrouw RAAIJMAKERS: Voorzitter, misschien daar toch een korte opmerking over makend. Wij gaan nog even 

expliciet duidelijk maken wie wat van duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, dat heb ik wel even met wethouder 

Koenraad ook wel even bediscussieerd. Want wij merken ook dat daar af en toe nog wat onduidelijkheid in is en 

dat is voor niemand echt fijn, want ook meneer Theunis en meneer Lok hebben wat als het gaat over 

duurzaamheid. Dus we hebben allemaal iets. En wethouder Koenraad, ja alleen meneer Lok niet of de heer Van 

Ginderen niet sorry. Maar wethouder Koenraad is coördinerend. Maar goed, ik stel voor dat we doorgaan. Dit was 

overigens motie nummer 6. 

De VOORZITTER: Ja, dat klinkt als muziek in mijn oren. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Ik hou van tempo, voorzitter. We hebben nog de motie  Impuls ruimtelijke adaptatie 

Roosendaal, nummer 14. Ja, volgens mij is hier ook niets op tegen want dit zijn hele praktische dingen die we voor 

een deel al doen en voor een deel gaan we die ook meenemen in een visie Roosendaal natuurstad waarin we 

groen, grijs en blauw met elkaar willen verbinden. En waar we ook naast beleidsmatige accenten ook praktische 

accenten willen doen. Het enige wat ik wel een beetje een lastige vind en dat is volgens mij ook, o nee bij de 

motie van het CDA en de klimaatscan staat geen termijn. Eerste kwartaal 2019 is wellicht iets aan de vroege kant. 

Wij willen dat natuurlijk wel voor de Kadernota/Begroting meenemen maar het kan zijn dat het eerste kwartaal 

net iets te vroeg is. Dus ik hoop dat u daar nog een klein beetje in kunt schuiven. Verder prima. En dan heb ik, de 

laatste en dat is wellicht voor sommigen wat verrassend dat die voor mij komt, maar dat is de motie van de SP en 

D66 over beleidskader inwonersparticipatie. En de reden dat die van mij komt is eigenlijk omdat dat een hele 

nadrukkelijke link heeft met vitale wijken en dorpen. Destijds… 

De VOORZITTER: Tien. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Tien, sorry, motie nummer 10. Kan iedereen even schuiven. En dit gaat echt over 

inwonerparticipatie en dit doen we en dat hebben we in het verleden heel erg gekoppeld aan Vitale Wijken en 

Dorpen. Destijds is er ook een lijst, een soort kader of een kader is het niet, een lijst gemaakt met alle vormen van 

participatie en in welke vorm, hoe dat eruit ziet. Maar als u echt een kader gaat opstellen dat is eigenlijk niet wat 

we willen, want we werken heel participatief. We hebben wijkchefs die doen alles in de wijk met inwoners met 

organisaties met buurten, we werken met een ambtenaar groen en grijs die met bewoners kijkt welke beplanting 

ze willen. We werken, eigenlijk zit het helemaal verweven in onze reguliere processen en is de wijze van 

participatie heel erg afhankelijk van de casus die er voorligt. En op het moment dat u een kader gaat schetsen dan 

gaat u dat helemaal inperken, dus dat zouden wij u niet willen adviseren.  

De VOORZITTER: Mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter, wat we er ook mee willen zeggen is dat het duidelijk moet zijn bij 

inwoners en waar we dat vandaan kunnen halen wat ze kunnen verwachten. Waar begint en waar eindigt het en 

dat is breder als alleen bij de tuintjes aanleggen en dergelijke.  



44 
 

Mevrouw RAAJMAKERS: Voorzitter, dank u wel. Volgens mij is en dat is volgens mij ook door de burgemeester 

toegezegd en er is ook al een voorstel naar de heer De Regt gegaan om dat voortaan in de raadsvoorstellen daar 

waar het echt beleid betreft om dat daarin mee te nemen. En dus niet echt een los kader te maken maar veel 

meer daar, dus ook op individueel casusniveau, beleidsniveau dat in de  raadsvoorstellen mee te nemen. En als u 

nu hier een vastomlijnd kader maakt wordt dat lastig bewegen. Dus ik zou bijna zeggen maar goed misschien dat 

de burgemeester daar zo meteen nog even op terugkomt om dat eens even, want meneer De Regt heeft volgens 

mij dat voorstelletje gehad. O nou goed als u daar niet tevreden over bent dan moet u daar misschien met de 

raad onderling even over steggelen, maar ik zou niet een beleidskader op inwonerparticipatie doen. Dan moet u 

wellicht meer kijken hoe u dat anders wilt in de raadsvoorstellen, maar niet in een beleidskader. Dat is in ieder 

geval ons advies. Interruptie van de griffie. 

De VOORZITTER: Dank je. O dan ben ik al aan de beurt. Ja. Twee, nou ja tweeënhalve. Ik zal over die 

communicatie nog iets zeggen. Motie nummer 4 huur een politieagent, Rent a Cop, leuk. In stemming brengen, 

aannemen, doen. Prima. Daarbij ook aan de participatie waar wethouder Raaijmakers het net over had. Ik zeg er 

wel bij dat het wel uit de koker van de politie komt. De politie, de wijkagent geeft aan in zijn wijk met twitter en 

andere communicatiemiddelen, want we communiceren wat af. Nee. Dat er dan wel wordt gezegd in die straat en 

die wijk en dat dorp manifest is om aan te pakken. Prima, maar wat de politie dan op die plek anders had willen 

doen kan dan even niet, dus dan ook geen ach en wee geklaag. Want de politie kan maar op een plek inzetbaar 

zijn. Maar ik  ga het met de heer Van den Oever, onze politiechef bespreken. Ik heb het hem al een beetje 

ingeleid. Je kunt hem daar nog vragen over stellen als we in Commissie zitten volgende maand in het kader van 

het Integraal Veiligheidsplan. En het past ook in dat Integraal Veiligheidsplan de motie omdat daar met zoveel 

woorden in staat, ja dat heb ik natuurlijk nu niet bij me. Maar daar staat zoveel in als dat we bevorderen dat 

burgers in hun wijk, dorp zoveel mogelijk participeren op hun veiligheid. En dit past daar prima in om dat samen 

met de politie te doen. Dus wat mij betreft prima. Het amendement 50.000 euro. Ik vraag u om dat niet te doen. 

En ik, twee redenen. We hebben nadat we de septembercirculaire hadden gekregen nog een flink financieel gat 

met elkaar als college te dichten. Dat gaf weer de nodige extra collegevergaderingen. Toen hebben we met elkaar 

afgesproken in collegialiteit en daar hecht ik zeer aan, dat ieder zijn deel zou leveren om dat gat wat was het 1,6 

miljoen geloof ik, te dichten. Nou, we hebben nu een marginaal overschotje. Om daar nu 50.000 uit te halen 

terwijl we nog het IVP Integraal Veiligheidsplan moeten gaan bespreken. U weet wat in het algemeen motiveert 

illegale dump, nou we maken wat dat betreft veel minder mee dan bijvoorbeeld de buurgemeente Bergen op 

Zoom. Maar goed ik hou het maar op de feiten. En dan de algemene leefbaarheid, veiligheid en wijken en dorpen, 

ja tuurlijk, maar dan denk ik dat we een betere discussie met elkaar voeren dan met dat Integraal Veiligheidsplan 

en dan kijken we eerst eens even wat kan. Ook kwalitatief gezien met de politie, met onze boa’s en andere 

veiligheidspartners, de boswachters bijvoorbeeld, Staatsbosbeheer en dan kunnen we altijd nog kijken wat moet 

er nog bij financieel of anderszins. Maar laten we in die volgorde dat doen. Ik vind het altijd iets meer waardevolle 

discussie dan van we trekken de portemonnee vijftigduizend euro. Even los van mijn eerste opmerking vanwege 

de dat we als college hebben gezegd nee laat ons dat nou naar elkaar toe niet doen, want die Begroting moet 

sluitend zijn en sluitend blijven. Om dan volgende maand in het kader van dat politiebeleidsplan daarover te 

spreken, waarbij ik dus niet zeg dat we dit maar moeten door parkeren naar dan. Dat zien we wel als we de 

discussie hebben gevoerd op inhoud. En als er goede plannen zijn dan is er geld. Maar ik vind het nu anders 

gezegd te prematuur. Meneer De Regt. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. U had het over een tekort van 1,6 miljoen dat er was ontstaan. Maar 

volgens mij was dat in 2018 en dit is een voorstel voor 2019 volgens mij. 

De VOORZITTER: Maar de septembercirculaire maakt wel zijn doorwerking in de Begroting die nu voorligt.  
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De heer DE REGT: Nee, die 1,6 miljoen die wordt weer weggepoetst in 2019, dat is zo. 

De VOORZITTER: Ja, dat is wel zo. Maar we hebben nu toch nog maar een overschotje van niets. Ja, dus en dat 

moet dan sluitend naar de Begroting, naar de Begroting… naar de Provincie en dat is voor nu belangrijker dan nu 

maar geld eruit halen wat nog niet echt geoormerkt is wat we precies gaan doen. Dus ik zou willen voorstellen 

laat ons op de inhoud doen naar volgende maand en dan kijken waar we staan. Wat betreft ja de communicatie 

nog even naar mevrouw, mevrouw Maas. Ja, wat mij opvalt en ik spreek ook collega’s in het land die juist zeggen 

van nou dat doen jullie als gemeente Roosendaal toch heel behoorlijk met allerlei sociale media en op onze 

website. En er kan altijd meer en beter en sneller. Wat me echt opvalt is dat, dat u raad, dat u raad ja ik zal niet 

zeggen elke week, maar dan toch zeker wel elke maand communiceert dat wij zo slecht communiceren. En ik zou 

zeggen ja ik ben niet van de zelfkastijding doe dat nou eens een onsje minder. U haalt uw gemeente zo naar 

beneden, want mensen snappen niet waarom wij niet zouden communiceren althans zodanig dat u raad daar in 

alle toonaarden toch wel iedere keer weer over begint. Het is natuurlijk aan u raad, u bent de baas van de stad, 

van de gemeente. Dus u moet dat helemaal zelf weten. Maar ja de plannen die nu voorliggen waar communicatie 

mee bezig is geef dat een kans. En zie het ook eens van de wat positievere kant dat wij vind ik als ik kijk naar die 

benchmark met de gemeenten om ons heen het lang zo slecht niet doen. Ik zou u willen meegeven als gratis 

advies denk aan uw gemeente, denk aan de uitstraling die u geeft om iedere keer te beuken op hetzelfde terwijl 

ik niet altijd de feitelijke onderbouwing zie. Nou daar kunt u het mee doen of niet. Nou, dat was hem. 

De VOORZITTER: Dit is van de zijde van het college wilt u nog een schorsing om te kijken wat u met… Ja, ik zie u 

allemaal knikken. Het is 20.45 zullen we beginnen met een kwartiertje en dan hoor ik wel of het nog even wat 

langer nodig heeft. Maar dat we nu even schorsen op weg naar de besluiten op wat we dan noemen de derde 

termijn. Oké? Dan gaan we in principe 21.00 uur weer voort. 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor 15 minuten. 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik voel dat u rond bent. En dan gaan we weer beginnen. Nou we hebben wat 

wijzigingen door, maar ik vraag het even per fractie of de schorsing iets heeft opgeleverd op de amendementen 

of moties die u heeft ingediend als eerste, dus ook het nummertje even noemen dan kunnen wij even kijken waar 

de verschillen zijn. Want dan zijn dat gewijzigde moties en amendementen. Ik merk dat mijn stem het een beetje 

af laat weten, dat komt goed. Emotie, ja dat is waar. Ik ga de sprekersvolgorde af. Dus dan vraag ik aan de 

Roosendaalse Lijst als eerste welke moties en of amendementen waar u het voortouw nam of in de schorsing 

daarin een tekstwijziging heeft plaatsgehad. Dat is niet het geval wat betreft de Roosendaalse Lijst. De fractie van 

de VLP is niet het geval. VVD ook niet. CDA? 

De heer BREEDVELD: Voorzitter een heel, heel summiere wijziging dat gaat bij de motie duurzaamheidsscan dat is 

nummer, klimaatscan is dat, dat is nummertje 6. Het eerste de bullet staat “om een klimaatscan uit te voeren 

waarbij in kaart wordt gebracht wat de effecten zullen zijn van nieuwe factoren van klimaatverandering”. De VVD 

vroeg mij om het woordje “alle” weg te halen en dan wilde de VVD mee indienen met deze motie. Dat is 

natuurlijk een prachtig feit maar dan moet het woord “alle” weg en ik wil voorstellen dat het zonder hele nieuwe 

motie kan.  
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De VOORZITTER: Ja, ik begrijp het aldus dat in het dictum onder 1 in de eerste regel het allerlaatste woordje “alle” 

dat dat wordt geschrapt en dat in ruil daarvoor u de VVD aan u zijde heeft. 

De heer BREEDVELD: Ja, ik vind het een heel bescheiden ruil als ik heel eerlijk ben, dus dat... 

De VOORZITTER: Ja. 

De heer BREEDVELD: Maar goed. Ja. Maar goed dat ik, ik bedoel ik ben geen onderhandelaar. 

De VOORZITTER: Ja, daar ga ik verder niet over. Maar goed. 

De heer BREEDVELD: Dank voor de VVD voor de steun in ieder geval. Dan hebben we nog de motie van het 

Stationsplein nummer 5 dat is, daar heeft de wethouder gevraagd of hij alsjeblieft niet in het eerste kwartaal 

maar voor de zomer een voorstel aan de raad kan zenden. Als het voorstel consequenties heeft dat zou kunnen 

natuurlijk financieel wel liefst zo spoedig mogelijk, maar daar mag in ieder geval voor de zomer van gemaakt 

worden. 

De VOORZITTER: Dus het wordt dan “hiervoor voor de zomer van 2019 een voorstel aan de raad te zenden”, dat 

wordt dan de tekst van motie 5 en dan dictum nummertje 2. Heeft u hem allemaal? Dus dat is dan de gewijzigde 

motie 5. Dat was de wijzigingen vanuit het CDA. Ik kijk naar GroenLinks. Geen wijzigingen? SP? Mevrouw Maas? 

Ja. 

Mevrouw MAAS: Wij willen motie “WegWijs” nummer 11 intrekken. Wij danken de wethouder voor de 

toezegging en daarom trekken wij hem in. 

De VOORZITTER: Motie 11 Wegwijs, wordt ingetrokken. Maakt dus geen onderdeel meer uit van de 

besluitvorming. Dat was uw punt? Dat was de fractie. Dan kijk in naar de Partij van de Arbeid. Meneer Yap? 

De heer YAP: Ja, voorzitter, amendement nummer 3 “Investeringsfonds Roosendaal”. Onder 2 schrappen we het 

punt ten aanzien van cultuur, het tweede gedachtestreepje. 

De VOORZITTER: Ja. 

De heer YAP: En we schrappen ook het vierde gedachtestreepje ten aanzien van Beschermd Wonen. Dat doen we 

omdat we daar toch wel wat overwegende bezwaren hebben gehoord vanuit het college en ten aanzien van die 

overige punten niet, dus ja dat lijkt ons wel een mooi gebaar.  

De VOORZITTER: Oké, dus we gaan het allemaal zien als Vrouwe Democratie haar werk gaat doen. Er is wel een 

gewijzigd amendement nummer 3 met die wijziging dat onder sub 2 het tweede, het cultuurgedeelte en het 

vierde beschermd wonen gedachtestreepje in zijn totaliteit worden geschrapt. En voor het overige blijft het 

allemaal staan. 
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De heer YAP: Ja. En voorzitter, tweede puntje motie 14. 

De VOORZITTER: Even kijken, motie 14 “Ruimtelijke adaptatie”. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, punt 2 kijk dat is natuurlijk een streven voor het eerste kwartaal dus we willen dat wel 

laten staan, want volgens mij is het wel gebruik dat het college wel vaker wat te laat is, niet erg. Maar laat het 

streven zijn het eerste kwartaal 2019, dus we laten dit wel staan. 

De VOORZITTER: Ja, dat is uw toelichting bij sub 2 dat het een streven is, het is niet in beton gegoten… 

De heer YAP: Nee. 

De VOORZITTER: Maar het is ook geen vrijbrief naar 2020. 

De heer YAP: Precies, voorzitter. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Heel graag gedaan. Wat een hoffelijkheden. Dan ga ik naar de fractie van D66. Geen wijzigingen. 

Burger Belangen Roosendaal, mevrouw Bozkurt.  

Mevrouw BOZKURT: Ja, ik heb wel een wijziging. Dank u wel, voorzitter. 1 en 2 dat laat ik weg, nee, nee sorry, 2 

en 3 laat ik weg, 1 en 4 laten staan. Dat hou ik. Ja? Van het dictum. 

De VOORZITTER: Even kijken, dat is motie… 

Mevrouw BOZKURT: 17. 

De VOORZITTER: 17. Dan haalt u weg nummers 2 en 3. 

Mevrouw BOZKURT: 2 en 3 laat ik weg. 

De VOORZITTER: Dat laat u helemaal weg. 

Mevrouw BOZKURT: Ja.  

De VOORZITTER: Nee, nee, even de voorzitter. De motie zoals die nu luidt kent in het dictum 1,2,3,4. 

Mevrouw BOZKURT: Ja. 
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De VOORZITTER: Ja. En dan worden 2 en 3 geschrapt. 

Mevrouw BOZKURT: Ja. 

De VOORZITTER: Ja. Ja, ze zegt het zelf. Ja, mevrouw Suijkerbuijk denkt hoe is het mogelijk. Wat ja? Mevrouw 

Suijkerbuijk staat er ook onder. Want als dat klopt dan krijgen we dus de vernummer 1,2. En dan is 1 ik verhoog 

de feestvreugde mevrouw Suijkerbuijk. Ja, ik denk dat u even. Ga even praten. 2 minuutjes.  

De VOORZITTER: Schorst de vergadering voor 2 minuten. 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 

De VOORZITTER: Als u er nou niet uitkomt komt u er over een uur ook niet uit. Ontbijtje halen, ja dat was ook een 

motie. Ssst… Wij gaan weer voort mevrouw Roeken, we doen weer even lekker duaal. Gaat ze daar verder. The 

one and only van de Belangen Roosendaal, wat is nu… 

Mevrouw BOZKURT: Ik haal 2 en 3 weg. 

De VOORZITTER: Ja, dat zei u daarstraks ook.  

Mevrouw BOZKURT: Ja, 1 en 4 laten staan. 

De VOORZITTER: De stand heeft dit opgeleverd. Fantastisch. Wij blijven schrappen 2 en 3 en wij vernummeren de 

gewijzigde motie in 1 en 2. En twee wordt dan het oude vier. Nee, ik wel. En drie is weg en vier ook. Het dictum 

wordt nu. Over het ontbijt nummer 17. Het dictum wordt: Een, om onderzoek te doen naar de achterliggende 

reden waarom kinderen in Roosendaal zonder ontbijt naar school zijn om bij het onderzoek ook de 

armoedebeperkingen binnen gezinnen te betrekken en de uitkomsten van dit onderzoek te delen met de raad. 

Twee, samen met netwerkpartners om de tafel te gaan en afspraken te maken met als doel het aantal kinderen 

dat zonder ontbijt naar school gaat verder terug te dringen. Ja, zo is die, want u bent de eerste indienster. Zo 

klopt die. Oké. Dan is dit de gewijzigde motie nummer 17. Ik voel dat het goed gaat komen hoor. Dan gaan wij als 

laatste fractie ChristenUnie mevrouw Suijkerbuijk nog wijzigingen? Ja. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben inderdaad een wijziging bij motie nummer 19 

“Zwerfjongeren in Roosendaal”. De motie blijven wij indienen er komen wel drie kleine woordelijke aanpassingen 

in het dictum. Bij onderdeel 1 en 3 wordt het woord “sluitende” vervangen door “integrale”, dus een integrale 

aanpak in plaats van sluitende aanpak en vervolgens in het derde, de derde bullet in het eerste kwartaal gaan we 

veranderen in voor de zomer. Voor ons is het belangrijk dat er goed onderzoek komt, dus. 

De VOORZITTER: Ik zal het recapituleren. De inmiddels gewijzigde motie nummer 19 gaat als volgt dat het dictum 

onder 1 dat blijft zo zoals het was. 2 wordt waar het begint de zin met “te komen tot een sluitende aanpak”, 

“sluitende” wordt vervangen door “integrale” en onder 3 begint ook de zin met de raad onder deze “sluitende 

aanpak”, sluitende ook hier “integrale aanpak” en dan niet in het eerste kwartaal van 2019 maar voor de zomer 
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van 2019 aan te bieden en over de resultaten van het onderzoek te informeren. Dat is de gewijzigde motie 19 

zoals die in stemming wordt gebracht. Niemand vergeten? Iedereen gewijzigd gedaan in de schorsing wat nodig 

was? Ik kijk even naar de wethouders of er nog aanleiding is op de moties die u als portefeuillehouders treffen om 

daar nog iets van te zeggen dat is niet het geval, dan gaan wij stemmen. Ja, waarover moeten we het nou 

hebben? Ja, waar gaan we het nou nog over hebben? Het is toch rond? Dit was de derde termijn. Ja, nee ga nou 

eens even ruimdenkend met die voorzitter mee. Waar zou u het, CDA waar zou je het nou eens over willen 

hebben? Ja, ja, ga maar. Maar het moet wel inhoudsvol blijven want u heeft die termijnen wel gehad eerste en 

tweede. Nou, we gaan het horen. Ja, nu wil iedereen natuurlijk een derde termijn. Ja. Ja. U krijgt uw derde 

termijn. 

De heer BREEDVELD: Voorzitter, het is, er zijn inderdaad bij mijn fractie nog twee vragen die openstaan en dat is 

motie 3 gaat het over het innovatiefonds. Dat is voor ons echt een lastig punt, want we willen graag aan de VVD 

maar ja dat is dus dat het geen, benadrukken dat het geen subsidiepot gaat worden. Dus waaruit de raad zeg 

maar aanvragen gaat krijgen en dan beoordeeld wordt door de raad of we wel of niet in moeten stemmen maar 

dat het bij de verantwoordelijkheid bij het college blijft. Dat was een vraag van onze fractie om dat duidelijk te 

hebben. En de vraag motie 12 continuering CIC dan is het draagt het college op onder punt 1 staat om de bijdrage 

aan in relatie tot het CIC te continueren. En daar is de vraag gaat het over de bijdrage van een ton waar net heel 

veel over genoemd werd of gaat het over de bijdrage van 2 ton te continueren. Dat is voor ons beslissend of het 1 

ton is of twee ton. Want als het gaat over de 2 ton dan zeggen wij ja. Nee de wethouder zegt zelf dat dat gat 

gedicht is en een nieuw voorstel komt. Dus dan zijn we tegen deze motie. Zijn we voor de motie als het om een 

bijdrage van 100.000 euro gaat. En daarom moeten we dat toch echt weten, want er staat nu om de bijdrage en 

dat weten we niet waarover het gaat. Dus dat moeten we kunnen vragen hier. 

De VOORZITTER: Nee. 

De heer BREEDVELD: Anders had ik dat niet eerder kunnen vragen. 

De VOORZITTER: Jawel, u had dat kunnen vragen toen de wethouder de moties en de amendementen besprak. Ja, 

dat had ik gedaan, want dan zit je lekker in het gesprek op die motie. Maar goed, de vragen zijn genoteerd voor 

de wethouders die die motie verdedigen. Nou, pak ik gewoon even de volgorde van de sprekers dan weet ik zeker 

dat ik niemand vergeet. De Roosendaalse Lijst nog aan een wat we dan nu noemen een derde termijn. 

De heer YAP: Voorzitter? 

De VOORZITTER: Meneer Yap? 

De heer YAP: De wethouder verdedigt toch geen moties? 

De VOORZITTER: Die licht toch toe. 

De heer YAP: Nee, want de vragen die het CDA stelt, voorzitter, zijn toch niet? 

De VOORZITTER: Ja, aan de wethouder. 
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De heer YAP: Ja? 

De VOORZITTER: Ja. Zo begreep ik het dat de heer Breedveld nog vragen had aan de wethouder. Ja, meneer Yap 

dat mag toch? Maar vandaar dat ik zei had je dat niet kunnen doen, had je dat niet kunnen doen in de tweede 

termijn van het college? Hebben we het niet meer over. Ja, ja, ach ja. Nou Roosendaalse Lijst ook. Ssst…. 

De heer De REGT: Ja, voorzitter, uiteraard uit ons stemgedrag zal blijken hoe we tegenover de moties staan. Maar 

een puntje nog op motie nummer 19 van ChristenUnie “Sturing maatschappelijke effecten”. Daarbij gaf de 

wethouder aan van ja geef opdracht aan de Auditcommissie. Ik heb begrepen dat deze motie toch ingediend 

wordt onze naam staat eronder dus we gaan die wel steunen. Maar misschien kan het college zo creatief zijn om 

die opdracht dan door te sturen naar de Auditcommissie, dan is het wat ons betreft ook opgelost.  

De VOORZITTER: We gaan dat van de portefeuillehouder horen. Ik kijk even naar de VLP behoefte aan een nadere 

reflectie, nadere vraag. Dat is het geval. Meneer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Voorzitter, heel kort nog even een toelichting op ons amendement “Impuls slagkracht 

toezicht en handhaving”. De burgemeester geeft aan dat een tekort van 1,6 miljoen ontstaat die we gelijk 

compenseren tot 50.000 euro voor de Begroting. Ik hoop niet dat de wethouder Financiën dit bij hem 

ingefluisterd heeft, want anders zou ik nog wel een keer met hem in gesprek willen. Want u kunt niet de 

Jaarcijfers met een Begroting met elkaar gaan vergelijken. Tot zover. 

De VOORZITTER: Ja, maar u gaat, dat vind ik veel belangrijker het amendement wel indienen? Want dan weet ik 

wat ik wel of niet moet antwoorden. We waren bij de, dan VVD de heer Van den Beemt.  

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Zojuist in de tweede termijn leek er een vinnig debatje te 

ontstaan tussen het CDA en VVD en de climaatscan. Ik begreep niet helemaal waar de irritatie vandaan kwam dus 

we hebben elkaar even gesproken zoals dat dan gaat. En het ging gewoon nergens over zoals dat soms wel gaat. 

Uiteindelijk hebben we aangegeven als VVD dat wij zelfs graag die motie mee hadden ingediend. Maar wij vielen 

een beetje over de nogal ruime opdracht die er gegeven was, climaatscan uitvoeren wat de effecten zijn van alle 

nieuwe factoren van klimaatverandering. En na harde onderhandeling het is wel samengevat en na het weghalen 

van al het wederzijdse wantrouwen is het woordje “alle” vervallen en kunnen we gewoon mee die motie 

indienen. En dat is voor ons heel belangrijk want mede door de reacties van de collega leek het even alsof de VVD 

een soort klimaat-sceptische partij is en dat is toch een beeld wat ik toch wel erg treurig zou vinden. De motie 

“Begrijpelijke taal”, ja die sluit hier wel heel erg bij aan, voorzitter. Wij hebben iets niet helemaal begrijpelijk 

overgebracht daarvoor dus bij het CDA en dat is rechtgezet. En de motie begrijpelijke taal van D66 willen we heel 

graag mede-indienen. Niet alleen omdat ik gisteren even aan het kijken was of je nou wel of niet een carport mag 

plaatsen en je nergens op de gemeentelijke site het woord carport kunt vinden. Althans ik niet, dus dat zegt 

misschien meer over mij. Maar ook bij de zaken waarbij het juist om die kwetsbare mensen gaat kan het soms 

misschien nog een stukje handiger. Dan de motie “Innovatiefonds”. Het CDA vroeg ik dacht aan ons of en om 

zekerheid dat dit niet een subsidiepot ging worden als ik het goed gehoord heb. Nou dat is exact de bedoeling dat 

het niet de zoveelste subsidiepot is. Volgens mij had ik in een van de eerdere versies die rondgegaan is dat nog 

eens een keer bij de overwegingen of de constateringen er expres bij gezet, maar daar viel iemand over dus dat 

hebben we daar toen weer weggehaald. Nou ja goed zo gaat het dan. En nee het moest juist niet de zoveelste 

subsidiepot zijn, want de VVD heeft in de eerste termijn vorige week ook al aangegeven dat wij juist een 

versobering van de subsidies willen. Gewoon de zaken weer eens overzichtelijk maken. Dit is een investering voor 
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innovatieve zaken. En voor ons gevoel een subsidie is iets wat door blijft gaan of waar de raad naar goeddunken 

ineens o dat is een goed idee dat gaan we dan doen, want we hebben er een potje voor. Nee je moet heel wat 

gedegener daarom ook denken wij dat dat halfjaar belangrijk is om in samenspraak dus tussen college en 

gemeenteraad hier een mooi systeem van te maken. Zodat we iets hebben waar we echt de toekomst van 

Roosendaal beter mee kunnen maken. Dat is de hele gedachte erachter. Dit is geen links of rechts politiek. Dit is 

gewoon op een goede positieve manier verstandig met elkaar aan de bak gaan. Dus ik hoop dat ik daarmee de 

twijfels bij het CDA heb kunnen wegnemen. En dan zijn wij klaar voor deze ingeplande en van te voren 

aangekondigde en in de agenda opgeschreven derde termijn. 

De VOORZITTER: Ja, ja, ja, ja, allemaal heel braaf. CDA heb ik gehad. GroenLinks behoefte aan een nadere…? Nee 

u niet. SP? Mevrouw Maas? Ja, ga uw gang. Ja. 

Mevrouw MAAS: Ik wil heel kort zijn. Moties 8 en 9 van GroenLinks dienen we mee in en wat betreft motie 10  de 

“Inwonersparticipatie” het mopperen moet inderdaad stoppen. Dank u wel.  

De VOORZITTER: Zeer eens. Zeer eens, ja. Wat ben ik blij met deze termijn. Partij van de Arbeid. Niet? Heel goed 

Snelle leerlingen. Meneer Harm, Harm Emmen D66, ja u maakt er gebruik van. Ja, oké prima. 

De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort wil ik even gebruik maken van de gelegenheid om de VVD 

en de PvdA te bedanken voor de toegezegde steun aan de motie “Begrijpelijke taal”. En de positieve woorden van 

de wethouder dat hij er al mee bezig is dan wel mee aan de slag gaat bij beide moties heel prettig. En ik zou graag 

een laatste oproep willen doen aan het CDA. Wij begrijpen uw motie Rent a Cop maar een laatste pleidooi kunt u 

hem aanhouden tot de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan? Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar de fractie van Burger Belangen Roosendaal, mevrouw Bozkurt. Geen 

behoefte aan een derde termijn. En de ChristenUnie mevrouw Suijkerbuijk? Ja? Ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter, motie nummer 18 “Sturing op maatschappelijke effecten”,  die 

blijven wij inderdaad gewoon indienen. Wij hebben een meerderheid, dus daar zijn wij wel heel blij mee. We 

hebben het echt over beleid en als we zien dat de cijfers soms ja echt niet begrijpelijk zijn en soms echt niet 

kloppen dan zeg ik licht het toe. Ik vind het heel belangrijk dat we ook met dit stuk met de Programmabegroting 

als raad kunnen sturen op beleid, dus of dat wordt doorgestuurd naar de Auditcommissie ik vind dat we al echt 

het een en ander uit het stuk zelf moeten kunnen halen. Dan voorzitter, tot slot, ik had in mijn eerste termijn had 

ik al naar voren gebracht dat ik in mijn tweede termijn terug zou komen op het onderwerp van het betrekken van 

kinderen mogelijk in de vorm van een raad voor kinderen of kinderraad. En de ChristenUnie vindt het namelijk 

belangrijk als ook echt goed informatie ja bij de kinderen opgehaald kan worden, dat ze op die manier  al op jonge 

leeftijd betrokken worden en getriggerd worden om mee te doen en duidelijk te maken wat zij nou zien en 

belangrijk vinden. Nou, wij hebben besloten om nu niet inderdaad een motie, met een motie te komen. Maar 

eerst zelf nog te verkennen wat er allicht nog in het maatschappelijk veld wat goed is. Het is belangrijk om dat op 

een gedegen manier op te pakken en we weten al dat het geen formele bedoeling moet worden en dat we niet 

moeten ja ze niet moeten belasten met wat het politieke proces precies inhoudt en ze niet hoeven uit te blinken 

in debat en een Begroting hoeven te lezen. Nee, kinderen moeten kind blijven,  zodat we echt het maximale eruit 

halen en het moet gaan op een manier die aantrekkelijk is voor kinderen zelf op hun eigen niveau en dat ze het 

leuk vinden om mee te doen. En gelukkig zijn er organisaties en groepen die hier heel goed mee kunnen, ja met 

kinderen kunnen levellen en kinderen die daar al ervaring mee hebben en al een klein begin mee hebben 
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gemaakt. Vandaar dat we op dit moment geen motie indienen, maar wel graag mee aan de slag gaan en hopen 

dat de gemeente het belang hiervan onderstreept. Dus wordt mogelijk vervolgd. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Even voor mijn beeld motie 19, trekt die u nu in dat die niet ter stemming komt of die brengt u 

wel in stemming? Ja, nee even los van de meerderheid… 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Die breng ik zeker wel in stemming. 

De VOORZITTER: Die gaat wel in stemming.  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Nou, laat ons het nou zo gaan doen. U weet bij ieder amendement en dan het 

moedervoorstel en dan vervolgens de moties… Ja, ga ik ze nalopen nadat de wethouders die geadresseerd zijn op 

de moties die voorliggen, ik heb ze in ieder geval… Maar ik zal de aflopen. Wethouder Theunis als eerste, Cees 

niet. Wethouder Theunis en vervolgens wethouder Koenraad. Ga uw gang.  

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen een vraag gesteld wat doe ik dan met motie 18 als die 

wordt aangenomen. Ik heb begrepen dan moet ik morgenochtend vroeg de motie in een envelop doen 

dichtplakken en in de brievenbus van de Auditcommissie, dan is de motie voor het college afgedaan. Aan de 

andere kant denk ik, ik heb in de schorsing begrepen het gaat ook over de memorie van antwoord. Even duidelijk 

waar gewoon het volgende in staat en dat is begrijpelijk. In een Kadernota proces, elk proces van een Kadernota 

wordt alles heroverwogen. Waarom nu niet? We hebben geen Kadernota 2019 gehad en dat is de beantwoording 

in de memorie van antwoord. We hebben deze slag op dit moment dus niet gedaan, dat komt in het proces van 

de Kadernota 2020, voorzitter, wat dat betreft ik zal hem wel in een envelop maar ik vind persoonlijk misschien 

scherp. Maar ik vind persoonlijk dat de raad over zo’n motie dan niet moet stemmen. Maar als ze het willen dan 

wie zijn wij.  

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, naar de mening van het college is als je de motie bekijkt continuering CIC dat 

het budget dan een ton is, dus het bedrag wat nu in de Begroting staat. En het eigenlijk verandert de lading van 

het budget, het is niet meer een onvermijdelijke last maar het wordt nu eigenlijk een budget voor 

doorontwikkeling. Dat is eigenlijk het enige wat ik daarover kan zeggen.  

De VOORZITTER: Wat ik nu voorstel of eigenlijk al aan het voorstellen was en u weet dat we pakken eerst de 

amendementen 1, 2, 3, 4 en ik zal per amendement ook vragen stemverklaring. En dan kunt u zeggen ik trek 

alsnog in of zo dat komt u allemaal toe vlak voor de stemming. Dan gaan we naar het moedervoorstel, dus lees de 

Programmabegroting en dan vervolgens de 19, minus motie 11 want die is ingetrokken, ingediende moties. Maar 

die gaan wij ook steeds per motie even af zodat u precies weet waarover u stemt en u eventueel een 

stemverklaring kunt afleggen of nog iets kan wijzigen gelet op de laatste reactie van de portefeuillehouders. Dan 

begin ik, want zo beginnen wij altijd met amendementen omdat die de Programmabegroting op de inhoud 

wijzigen. En dan begin ik bij amendement nummer 1 heet “Impuls meer slagkracht toezicht en handhaving”. Heeft 
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een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit amendement? Niemand? De indieners precies dit is het en dit 

blijft het. Oké. Dan gaan wij daarover stemmen. Wie is voor amendement nummer 1? Daarvoor hebben gestemd 

de fracties van de Vrije Liberale Partij, Partij van de Arbeid, CDA, Roosendaalse Lijst en D66 en Burger Belangen 

Roosendaal, mevrouw Bozkurt en ChristenUnie mevrouw Suijkerbuijk. We gaan even tellen. Met 22 stemmen 

voor en 12 tegen is het amendement aanvaard. 

De VOORZITTER: Amendement nummer 2, dat handelt over de “Vrijstelling leges evenementenvergunningen”. 

Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 

amendement nummer 2? Daarvoor heeft u gestemd ik meen bij unanimiteit maar ik moet even goed kijken. Dat 

klopt. Ik hoor niemand roepen dat dat niet klopt. Dan klopt dat. Bij unanimiteit aanvaard. 

De VOORZITTER: Het gewijzigde amendement nummer 3 inzake het “Investeringsfonds Roosendaal”. Een uwer 

behoefte aan een stemverklaring op dit onderdeel? Niemand? Dan gaan wij stemmen wie is voor het gewijzigde 

amendement nummer 3? Daarvoor hebben gestemd de fracties van Partij van de Arbeid, SP, het gewijzigde 

amendement is verworpen. 

De VOORZITTER: Amendement nummer 4 “Care Innovation Center, CIC”. Een uwer behoefte aan een 

stemverklaring op dit amendement? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit amendement nummer 4? 

Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD en de SP. Weer verworpen? 

Dat is het geval? Het amendement is verworpen. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het moedervoorstel, de Programmabegroting en die is dus op twee 

onderdelen door u zojuist geamendeerd, met amendement nummer 1 en amendement nummer 2. Een uwer 

behoefte aan een stemverklaring op het raadsvoorstel, op de Programmabegroting. Niemand? Dan gaan wij 

stemmen. Wie is voor de geamendeerde Programmabegroting? Dat is bij unanimiteit, dat is aanvaard. Maar er 

zijn nog nadere, dat was beslispunt 1 in uw agenda. Dan hebben we, dus u heeft gezegd akkoord inclusief de 

meerjarenraming en de bijbehorende begrotingswijziging. Dan sub 2 de herziene grondexploitaties om die vast te 

stellen. Ik neem aan dat u daar ook mee kunt instemmen. Dat ja, eventjes handjes maar in de lucht dan weten 

we, is het allemaal omdat die agenda later is toegevoegd of gewijzigd naar u is gekomen. En sub 3 de opgelegde 

geheimhouding om die te bekrachtigen. Ja. Oké. Dan hebben we dat volgens de regelen der kunst afgewikkeld.  

De VOORZITTER: Dan gaan we naar de moties en die doen we ook in volgorde van ingediend zijn. Nummer 1 

“Onderzoek verlichting fietspaden buitengebied”. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? 

Niemand? Dan gaan wij stemmen Wie is voor motie nummer 1? Daarvoor heeft u gestemd bij unanimiteit. Die 

motie is aanvaard. 

De VOORZITTER: De gewijzigde motie nummer 2 inzake “Roosendaal studentenstad”. Een uwer behoefte aan een 

stemverklaring? Niemand? Wie is voor de gewijzigde motie nummer 2? Dat bent u allen. En u heeft dat dus met 

z’n allen aanvaard. 

De VOORZITTER: Motie nummer 3 “Innovatiefonds”. Een uwer behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Wie 

is voor motie nummer 3? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van de VLP. Dat 

was het? Ja. Dan is de motie nummer 3 aanvaard.  
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De VOORZITTER: Motie nummer 4 “Rent a Cop”. Behoefte aan een stemverklaring een uwer? Nee, hij wordt in 

stemming gebracht zeg ik over, naar de heer Emmen uw verzoek in uw termijn. Dan gaan wij daarover stemmen. 

Wie is voor deze motie nummer 4? Daarvoor heeft u met z’n allen gestemd met uitzondering van D66 en SP als ik 

het goed zie. Ja klopt dat. Het is wat lastig zien hier. Ook niet? Ook tegen? Ja. Desondanks is de motie aanvaard. 

Sorry? Ja, ja dat had ik gezegd, ja. Maar desondanks aanvaard. 

De VOORZITTER: De gewijzigde motie nummer 5 inzake “Impuls aan het Stationsplein”. Behoefte aan een 

stemverklaring op dit punt? Nee, dan gaan wij stemmen. Wie is voor de gewijzigde motie nummer 5? GroenLinks 

kan ik niet goed zien. U bent tegen? Dus met,  dat klopt u bent tegen. Ja. En SP. Ik denk GroenLinks tegen, SP 

tegen. Overigen voor, de motie is aanvaard. 

De VOORZITTER: De gewijzigde motie nummer 6 inzake “Klimaatscan” ook op dit stuk de vraag aan u behoefte 

aan een stemverklaring? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de gewijzigde motie nummer 6? Met 

uitzondering van de fractie van de VLP is deze motie aanvaard.  

De VOORZITTER: Motie nummer 7 “Visie op sport en bewegen”. Een uwer behoefte aan een stemverklaring? Wij 

gaan stemmen. Wie is voor motie nummer 7? Met uitzondering van de Partij van de Arbeid en D66 is de motie 

aanvaard.  

De VOORZITTER: Motie nummer 8  “Cultuurweek voor mensen met een beperking”. Ook hier geldt weer behoefte 

aan een stemverklaring vooraf? Nee? Dan gaan we stemmen. Wie is voor motie nummer 8. Met uitzondering van 

de fractie van de PvdA, VLP, Burger Belangen, ben ik niemand vergeten? Is de motie aanvaard. 

De VOORZITTER: Motie nummer 9 “Financiering van het Sociaal Domein”. Ook hierover een uwer behoefte aan 

een stemverklaring? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 9? Voor die motie hebben gestemd de 

fracties van GroenLinks, D66, Roosendaalse Lijst, SP en de ChristenUnie. We gaan even tellen. In ieder geval 18 

stemmen voor en dan komt er wat tegen. En 16 stemmen tegen… De griffier gaat opnieuw tellen.  

Mevrouw VAN STRAATEN: Ik heb als voorstemmers ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks… PvdA niet? D66 niet? 

PvdA niet. Oké dan halen we die weg. Daar zit het verschil dan in.  GroenLinks had ik wel, Roosendaalse Lijst en 

SP. Dat waren ze en dan is het 16-18 andersom. Ja.  

De VOORZITTER: Ja, wat is er andersom? 

Mevrouw VAN STRAATEN: Het is verworpen 16 stemmen voor en 18 stemmen tegen. 

De VOORZITTER: Ja, u bent het er allemaal mee eens? Ja? Nu kan het nog. Dan is de motie nummer 9 verworpen. 

De VOORZITTER: Motie nummer 10 “Beleidskader inwonerparticipatie”. Een uwer een stemverklaring op dit stuk? 

Nee? Wie is voor deze motie? Voor deze motie hebben gestemd de fracties van de VLP, D66 en de SP. Die motie is 

verworpen.  
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De VOORZITTER: Motie nummer 12 de “Continuering van het CIC, Care Innovation Center, het Huis van Morgen”. 

Behoefte aan een stemverklaring op dit punt een uwer? Nee? Wie is voor motie nummer 12?  Daarvoor hebben 

gestemd alle fracties met uitzondering van de VLP. Mevrouw Bozkurt voor of tegen? Ook mevrouw Bozkurt tegen. 

De heer Emmen had zich verontschuldigd al in zijn termijn wat betreft de stemming dat heeft hij keurig gedaan. 

Ja, dan is die motie aanvaard. 

De VOORZITTER: Dag meneer Emmen, welkom terug. U bent natuurlijk zeer benieuwd naar de uitslag. Maar die 

krijgt u straks te horen na de vergadering.  

De VOORZITTER: Wij gaan naar motie nummer 13 “Op weg naar een rookvrije generatie”. Een uwer behoefte aan 

een stemverklaring? Ja, mevrouw Maas van de SP. 

Mevrouw MAAS: Wij steunen deze motie niet, maar wij zijn natuurlijk wel voor een rookvrije generatie. Maar 

zolang de overheid fors verdient aan accijnzen en het roken ook niet verbiedt hebben wij zoiets van nee dan gaan 

we niet mee. 

De VOORZITTER: Oké. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie 

nummer 13? Daarvoor heeft u gestemd met uitzondering van de fractie van de SP, VLP, daarmee is de motie 

aanvaard.  

De VOORZITTER: Nog even we zijn er bijna doorheen. Motie nummer 14 “Impuls ruimtelijke adaptatie 

Roosendaal”. Ook hier weer de aloude vraag behoefte aan een stemverklaring een uwer? Nee? Wie is voor motie 

nummer 14? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van de VLP. De motie is 

aanvaard. 

De VOORZITTER: Motie nummer 15 “Begrijpelijke taal”. Een uwer die daarover iets wil zeggen van te voren. Dat is 

niet. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor deze motie nummer 15? Dat lijkt mij bij unanimiteit als ik het goed zie. 

Ja. Aanvaard.  

De VOORZITTER: Motie nummer 16 “Informatie aan arbeidsmigranten”. Ook hier wil iemand daar nog iets over 

kwijt? Nee? Wie is voor motie nummer 16? En dat is met uitzondering van de VLP. Lijkt mij, overigens iedereen 

akkoord, dan is de motie, sorry Partij van de Arbeid. Wel even roepen want het zicht is niet echt lekker vanuit hier 

hoor. En wie nog meer? Twee toch tegen, de rest voor. VLP tegen en Partij van de Arbeid tegen. Aanvaard. 

De VOORZITTER: Nummer 17 de gewijzigde motie nummer 17 “Het belang van ontbijt voor schoolgaande 

kinderen”. Wil een uwer daar een opmerking over maken voordat we gaan stemmen? Niemand? Dan gaan wij 

stemmen. Wie is voor de gewijzigde motie nummer 17? Daar bent u allemaal wel een voorstander van met 

uitzondering van de fracties van de VLP, GroenLinks, meneer Emmen is voor. Nou dan is de motie, de gewijzigde 

motie aanvaard.  

De VOORZITTER: Motie nummer 18 “Sturing op maatschappelijke effecten”. Een uwer een stemverklaring op dit 

stuk? Mevrouw Suijkerbuijk, ChristenUnie. 
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Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij willen dat hoe dan ook de raad moet kunnen sturen, 

ook met dit stuk met de Programmabegroting en dat de cijfer kloppen ook in bijlage 3 en dat het een en ander 

toch toegelicht wordt. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER:  Anderen nog van u raad. Dat is niet het geval. Wie is voor motie nummer 18? Daarvoor hebben 

gestemd alle fracties met uitzondering van de VVD, CDA, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ik denk dat die 

aanvaard is maar we checken het even voor de zekerheid. 20 voor 14 tegen de motie is aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan de gewijzigde motie nummer 19 inzake “Zwerfjongeren in Roosendaal”. Wil daar nog 

iemand iets over zeggen. Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor deze gewijzigde motie nummer 

19? Dat lijkt u te hebben gedaan bij… met uitzondering van de VVD is de motie aanvaard. 

3. Sluiting 

De VOORZITTER: Niet meer aan de orde zijnde sluit ik deze raadsvergadering.  

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


