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NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING WOENSDAG 22 APRIL 2015 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en vragenhalfuur 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
 van 25 maart 2015 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 10 Wijziging Verordening WMO 
b. Voorstel 11 Geheimhouding stukken uitvoering kaders vastgoed 
c. Voorstel 12 4

e
 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 

d. Voorstel 13 Beleidsdocumenten 2015-2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
e. Voorstel 14 Definitieve verklaring van geen bedenkingen t.b.v. de oprichting van een 

                    distributiecentrum Borchwerf II, veld B, kavel B01 in Roosendaal 
  
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 15 Woonagenda  
b.  Voorstel 16 Aankoop perceel Westelijke Havendijk 9 te Roosendaal. 
c.  Voorstel 17 Programma vitale wijken en dorpen 
d.  Voorstel 18 Evaluatie Kansen voor Kalsdonk 
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 15B-2015 Analyse gemeentelijk vastgoed. 
b. Raadsmededeling 16O-2015 Evaluatie verbindend beheren 
 
8. Sluiting 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester . 
Griffier (plaatsvervangend): dhr. R.C.G. Dam. 
Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, H.J. Polderman en C.A. Lok, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), M.C.J. Frijters 
(VVD), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP).  
De heren: M. Aygün (CDA), 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. Fronczek 
(Roosendaalse Lijst), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens 
(Roosendaalse Lijst) (vanaf 19.45 uur), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen 
(SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), 
R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt 
(Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VLP), M.F.C. 
Vermeulen (D66), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA). 
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Afwezig:  
Dhr. J.A.M. Verbraak (wethouder), dhr. M.J. van der Aa (SP), dhr. P.A.M.P. Beesems (Nieuwe 
Democraten), dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), mw. C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks). 
 
1. Opening en vragenhalfuur 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik heet u allemaal welkom en open bij deze de raadsvergadering. Ik 

meld u even af de leden mevrouw Koenraad en de heren Beesems en Van Ginderen en de heer Van der 

Aa. De heer Goossens komt iets later binnen. En u ziet dat de Elsbeth naast mij getransformeerd is tot 

Ron, heb geen zorg dat is zuiver cosmetisch. Hij vervangt mevrouw Van der Straaten op dit, op dit 

moment vandaar dat u de heer Dam vanavond ziet als fungerend griffier. Dat in de mededelingensfeer 

van mij uit.  Dan zijn wij toe aan het vragenhalfuurtje en wij hebben er één, dat is de vraag van de 

Roosendaalse Lijst inzake stand van zake cultuurfonds Brabant C. En wethouder Theunis zal die vragen 

beantwoorden. 

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals u raad wellicht weet heeft de Provincie Brabant het 

cultuurfonds Brabant C opgericht en dat voorzien van een subsidiefonds van ter waarde van 25 miljoen 

euro. Alleszins aantrekkelijk ook voor de gemeente Roosendaal om cultuur initiatieven aan te dragen voor 

deze subsidiepot. Vraag van de Roosendaalse Lijst is naar de stand van zaken. Nee, daarvoor nog de 

vraag van is er een samenwerkingsvorm tussen de gemeente en het bestuur van De Kring. Jazeker. U 

weet bij de oprichting van het cultuurcluster, bij de cultuurvorming zou De Kring hier een hele belangrijke 

rol in moeten spelen. En dan komt de vraag hebben ze dat afgelopen maanden gespeeld. Nee, ik heb 

ook moeten ontdekken dat daar toch een redelijke vertraging is opgetreden. Met name wordt prioriteit 

gelegd bij de vorming van het, van het cultuurcluster. Maar bij de voorbereiding, beantwoording van de 

vragen hebben wij gelijk gezegd nu dat gestalte begint te krijgen moeten we echt met een zekere haast 

dan ook subsidiemogelijkheden ook in de Roosendaalse gemeenschap uitrollen en daarnaast dat ook 

initiatieven zich kunnen aandienen ter subsidiëring. Dus daar gaan we vanaf nu werk van maken. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Van Dorst. Voldoende zo? Dank u wel. Dat was 

ook het enige, de enige vraag in dit halfuurtje.  

 

2. Vaststellen agenda 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda. Wil één uwer 

daar een opmerking over maken of kunnen we de agenda zo afdoen als die voorligt. Dat is het geval. Dan 

gaan we dat vanavond zo doen. 

 

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

      van 25 maart 2015 

De VOORZITTER: Agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 25 maart 

2015. Er zijn bij het voorzitterschap, lees de griffie geen voorstellen tot wijziging in de tekst 

binnengekomen. Mag ik hierbij van uitgaan dat u de besluitenlijst vaststelt? Dat is het geval. 

 

De VOORZITTER stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

De VOORZITTER: Agendapunt 4.   

 

4.a Lijst ingekomen stukken 
De VOORZITTER: Dat is onder a. is bijgevoegd de lijst van de aan de gemeenteraad geadresseerde 
brieven. Kunt u daar kennis van nemen met ook de wijze van afdoening van die brieven. Niemand 
daarover? Aldus. 

 

5. A-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 5, de A-categorie de zogeheten hamerstukken.   

 

a. Voorstel 10 Wijziging Verordening WMO 

De VOORZITTER: Ik begin bij 5.a. dat handelt over de wijziging van de Verordening WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning). Heeft één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? 



 
 

Verslag raadsvergadering 22 april 2015     pagina 3 

Dan is dat voorstel bij hamerslag aanvaard. 

 

b. Voorstel 11 Geheimhouding stukken uitvoering kaders vastgoed 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.b handelt over de geheimhouding van stukken uitvoering kaders 

vastgoed. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? Niemand. Dan is conform besloten. 

 

c. Voorstel 12 4e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.c de 4
e
 wijziging van de gemeenschappelijke Regeling 

Belastingsamenwerking. Eén uwer behoefte op dat punt een stemverklaring af te leggen? Niemand? Dan 

is dat aldus besloten. 

 

d. Voorstel 13 Beleidsdocumenten 2015-2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.d dat handelt over  de beleidsdocumenten 2015-2019 veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant. Behoefte aan een stemverklaring op dit onderwerp? Niemand? Aldus 

vastgesteld.  

 

e. Voorstel 14 Definitieve verklaring van geen bedenkingen t.b.v. de oprichting van een 

      distributiecentrum Borchwerf II, veld B, kavel B01 in Roosendaal 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.e houdende een definitieve verklaring van geen bedenkingen ten 

behoeve van de oprichting van een distributiecentrum op Borchwerf II, veld B, kavel B01 alhier in 

Roosendaal. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? De Nieuwe Democraten, de heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, wij geven onze steun aan de definitieve verklaring van geen 

bedenkingen en met dat laatste nieuws dat er geen bezwaarmakers meer zijn, zal het nu ook wel groen 

licht gaan worden voor de start van de bouw en ook voor de extra werkgelegenheid voor onze gemeente. 

Naast dit goede nieuws willen wij via deze stemverklaring aandacht vragen voor de 

arbeidsomstandigheden in de fabrieken die voor dit distributiecentrum worden gemaakt. De brand in april 

2013 met meer dan 1.000 slachtoffers was natuurlijk een dramatische en dat het distributiecentrum een 

lange termijn compensatie van 14 miljoen in dollars heeft betaald doet hier niets aan af. Wij vinden dat 

Roosendaal een blijvend moreel appel moet blijven doen op het distributiecentrum om te zorgen dat 

extreem goedkope kleding hier best wel iets duurder mag worden om daarmee de 

arbeidsomstandigheden daar blijvend te verbeteren.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, anderen nog behoefte aan een stemverklaring? Niemand anders? Dan is 

aldus conform besloten.  

  

6. B-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6, dat is de B-categorie dat zijn bespreekstukken. Laat me 

even op voorhand u meegeven nogal een aantal stukken op deze agenda die zijn vorige week in de 

Commissie Bestuur en iets daarvoor in de Commissie Omgeving mag ik zeggen van A tot en met Z en 

van Z tot en met A uitgebeend op inhoud. Dat maakt dat we nu zo kort de raadsvergadering hebben dat 

wat mij betreft de debatten, je kunt ze nog voelen en horen in deze raadszaal dus we weten allemaal 

precies wat er toen op inhoud is gezegd. Mag dat, het is aan u, een aansporing zijn om snel door de 

stukken heen te gaan wat betreft amendementen, moties, besluitvorming. En ik zeg het ook daarom 

omdat u nu voor uzelf  een soort testcase kunt hebben hoe dat straks gaat in de nieuwe constellatie na de 

zomer. Dus doe vanavond u best en dan zal ik eens kijken of u voor het examen bent geslaagd. U heeft 

hem?  

 

a. Voorstel 15 Woonagenda  

De VOORZITTER: Agendapunt 6.a dat handelt over de Woonagenda 2015. We hebben de afspraak dat 

degene die in de Commissie het stuk ook meteen hebben geadresseerd als B-stuk dan ook in de eerste 

termijn in de raad het woord krijgen. Hier hebben alle fracties gezegd dat het een bespreekstuk moest 

worden, dus hier ga ik u ook allemaal af om uw eerste termijn te doen. Ik doe het even in volgorde op wat 

ik hier op de motivering van de fracties lees en dat als eerste de Partij van de Arbeid. Ik inventariseer 

even u zult, denk ik, het woord voeren de heer Yap. Van het CDA zal het woord voeren… 
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Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik heb het al wel doorgegeven aan de verantwoordelijk wethouder, 

maar wij zien van het aangekondigde amendement af, dus ik hoef niet per se in de eerste termijn het 

woord te voeren. Ik beperk met tot de tweede termijn. 

 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan kunt u in de tweede termijn dat amendement nou niet indienen, 

dan is het ook helemaal niet aan de orde. Dan kijk ik even naar de fractie van de VLP, dat is de heer Van 

Gestel die het woord zal voeren. D66, de heer Maarten, even kijken, Vermeulen, ja. De fractie van de SP, 

mevrouw Oudhof. De fractie van de VVD, mevrouw Marlon Frijters. En de fractie van de Nieuwe 

Democraten, dat zal de heer Schijvenaars zijn, ja. En dan last but not least, de fractie van de 

Roosendaalse Lijst de heer De Regt. Oké. 

 

De heer DE REGT: Voorzitter? 

 

De VOORZITTER: Sorry, ja. 

 

De heer DE REGT: Normaal gesproken is de heer Goossens dan terug en die zal dan het woord voeren. 

 

De VOORZITTER: Ja, ja, ja, als hij eerder terug is dan u aan de beurt zou zijn, ja, oké, ja. Dan start ik met 

de Partij van de Arbeid, de heer Yap ga uw gang. 

 

De heer YAP: Voorzitter, de PvdA zal het inderdaad kort houden. We hebben al in de Commissie een 

amendement aangekondigd ten aanzien van een wijziging op beslispunt 2 waarin staat opgenomen dat 

de gemeente in 2015 samen met de corporaties nieuwe prestatieafspraken maken. We hebben de 

wethouder gewezen op de nieuwe Woningwet waarin ook een belangrijke rol is weggelegd voor de 

huurders. AlleeWonen werkt al met de huuradviesraad en we kennen natuurlijk ook nog afzonderlijke 

huurdersverenigingen in Roosendaal. De nieuwe Woningwet is in lijn met het amendement dat wij 

voorstellen. Ik meen ook in de Commissie dat de wethouder daar positief tegenover staat, vandaar het 

amendement, voorzitter. Dat we ten aanzien van beslispunt 2 het bestaande actiepunt wijzigen in de 

volgende zin “In 2015 samen met de huurders en corporaties nieuwe prestatieafspraken te maken”. Dank 

u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Dit amendement krijgt nummer 1, ja heet Woonagenda maar dat is ook 

het hele agendapunt, maar dit is dan het amendement van de “PvdA Woonagenda”, dan is het, dan blijf ik 

ook een beetje trouw aan de gegeven titel. Akkoord.  Dan ga ik vervolgens naar de fractie van de VLP, de 

heer Van Gestel.  

 

De heer VAN GESTEL:  Ook wij, voorzitter, houden het kort en krachtig in onze eerste termijn, dat mag 

aan u niet ontgaan zijn. Wij hebben het geagendeerd omdat wij eventueel met een amendement zouden 

willen komen over de garantiestellingen. Voordat we dat doen willen we toch eerst een aantal vragen nog 

stellen waar we in eerste termijn graag antwoord op zouden willen van de kant van het college, zodat we 

een afweging kunnen maken welke voorstellen we vanavond moeten steunen en welke niet. De 

garantiestellingen dat is voor het eerst dat we dat doen. Er zijn vergelijkbare gemeentes die het wel 

hebben. Is de wethouder daarmee bekend en is dat ook betrokken in de totstandkoming ervan. En of de 

wethouder  inderdaad genegen zou zijn om samen te  kijken binnen de P & C-cyclus of dit niet apart 

gerapporteerd en verantwoord kan worden. Daar zal vanavond waarschijnlijk wel een voorstel van komen 

vanuit deze raad maar daar wil ik nog niet op anticiperen, voorzitter.  Maar hoe staat de wethouder daar 

tegenover, want het is niet niks. Dus het is ook goed dat ook de raad erbij betrokken wordt in het eerste 

testcase die we hebben, maar marktpartijen die garanties moeten krijgen, investeerders die garanties 

moeten krijgen dat is, dat is natuurlijk niet risicoloos. Dus daar moeten we  wel evenwichtig goed mee 

omgaan, want het is natuurlijk ook publiek geld. Dat gezegd, voorzitter, hebben wij nog een paar kleine 

vragen over beslispunt 2, meen ik me te herinneren, over de tot stand te komen projecten, te realiseren 

projecten. Een project realiseren gebaseerd op het huisvesting voor jongeren, voor mensen met 

statushouders, etcetera, etcetera, komt daar nog een apart raadsvoorstel voor zodra dat aan de orde is? 

Want, zo ja dan kunnen we dat voor kennisgeving aannemen dan is het voor ons geen probleem, want 

we hebben daar niet echt een onderlegger voor wat nou precies dat project zou inhouden. En als we hier 

in zouden stemmen dat de wethouder dat zelfstandig zou mogen doen zonder bij de raad nog terug te 
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koppelen hoe zij daarover denkt dan hebben wij daar natuurlijk wensen en bedenkingen bij dus dat, 

voorzitter, voor een tweede termijn. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik ga naar de fractie van D66, de heer Vermeulen. 

 

De heer VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan haak ik gelijk in op Arwin, dan hoef ik mijn intro 

niet te herhalen. Het gaat bij ons ook om die garantstellingen. Wij willen daar een motie voor indienen. Wij 

weten dat er een onderzoek is, vanuit de Begroting 2015 is geweest ten aanzien van de garantstellingen 

corporaties. Met deze motie willen wij dat breder trekker en ook de garantstelling van de Woonagenda 

aandacht, daarvoor aandacht vragen. En ik zal het dictum voorlezen. Wij verzoeken het college de raad 

via de P & C-cyclus periodiek en specifiek te informeren over de aangegane garantstellingen vanuit de 

Woonagenda inclusief de inschatting van de risico’s en de risicobeperkende maatregelen. Daarnaast 

hebben we nog een aangekondigd amendement ten aanzien…. 

 

De VOORZITTER: Deze, ik zal hem even adresseren voor de agenda, deze motie krijgt mee nummer 1 

en heet “Versterken controlerende rol raad bij gemeentelijke garantiestellingen garantstellingen vanuit de 

Woonagenda 2015”. Daar heeft mevrouw Van den Nieuwenhof een vraag over. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter.  Ik zou graag willen weten van de heer 

Vermeulen waarom voor de Woonagenda specifiek dit wordt, waarom dit, waarom u dit wilt vastleggen. Ik 

bedoel we hebben natuurlijk meer garantstellingen lopen en waarom specifiek… 

 

De heer VERMEULEN: Absoluut.  

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Wat is het verschil dan voor u. 

 

De heer VERMEULEN: Voor ons komt het eigenlijk vanuit de rapporten, de rapport bijvoorbeeld Necker 

en Naem waar duidelijk wordt aangegeven dat je als de raad sterker staat als je vooraf aangeeft wat je 

graag zou willen weten om in control te zijn. We zien de, de Woonagenda als een groot project en we 

vragen niet veel maar wel dat inzicht om in control te blijven over de uitvoering van, van die Woonagenda. 

En we hebben er alle vertrouwen in dat het goedkomt en we vinden garantiestellingen ook een prima 

middel maar het is wel fijn om te weten om hoeveel het gaat en om welk bedrag het gaat en welk risico 

eraan hangt, dat maakt het praten in de toekomst makkelijker dan hoeven we daar niet naar te gissen. 

Daarnaast nog een amendement op de Woonagenda. Ook aangegeven in de Commissie Omgeving dat 

wij toch de partijen buiten Roosendaal die, de focus de economische focus is op de lokale partijen en dat 

is prima wij zeggen alleen verlies het zicht niet op de regionale en landelijke partijen die goede ideeën 

hebben en bij kunnen dragen aan de kwaliteit. Kwaliteit is wat ons betreft niet beperkt tot 

gemeentegrenzen, dus vandaar deze, of dit amendement. En ik zal het besluit voorlezen. Het onder 

paragraaf 12 empower de lokale economie van het hoofdstuk economie van de Woonagenda 2015 het 

eerste vermelde actiepunt, we participeren de samenwerking of intensiveren de samenwerking van lokale  

partijen op alle onderdelen van deze Woonagenda. Participatie biedt alle ruimte voor het excelleren van 

partners op de woningmarkt te wijzigen in “we intensiveren de samenwerking van partijen op alle 

onderdelen van de Woonagenda zonder oog te verliezen op regionale en landelijke ontwikkelingen en 

partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelen van de Woonagenda. Participatie biedt alle ruimte 

voor het excelleren van de partners op de woningmarkt”. Dat was mijn bijdrage. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Lokale economie Woonagenda” en is 

denk ik mee ingediend door PvdA en Nieuwe Democraten, dat klopt. Dank u wel, meneer Vermeulen. Ik 

ga naar mevrouw Oudhof van de fractie van de SP. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De SP kan instemmen met de Woonagenda 2015 zoals deze 

hier nu voor ons ligt. Wij vinden het een sociale Woonagenda met oog voor jongeren, ouderen en de wat 

meer kwetsbare mensen. Een agenda vol met ambitie en vol met actiepunten. Wat ons betreft gaan we 

aan de slag, ons advies is geen woorden maar daden. In de Commissie heeft de SP extra aandacht 

gevraagd voor de jongeren in onze stad, want niets is zo belangrijk voor een levendige, aantrekkelijke en 

een zich ontwikkelende stad als dat jongeren kiezen om in Roosendaal te blijven komen, te komen wonen 
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of te blijven. Alles moet naar ons idee ingezet worden om Roosendaal zo aantrekkelijk  mogelijk te 

maken.  De Woonagenda voorziet al wel in het één en ander om jongeren hierin tegemoet te komen. Ook 

worden er op korte termijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en de wooncorporatie. 

De SP gaat ervan uit dat het onderwerp jongeren, betaalbaar, snel en aantrekkelijk kunnen laten wonen 

in Roosendaal op deze agenda staat. De ellenlange wachtlijsten zijn niet goed voor jongeren om snel aan 

een betaalbare woning te komen. In de Commissie gaven we ook aan om met een motie en/of 

amendement te komen om extra aandacht voor jongeren te vragen in hun zoektocht naar een woning.  

Wij komen vanavond samen met de VVD met een amendement om hieraan gehoor te geven.  De VVD 

zal in haar termijn deze indienen. Dan als laatste naar aanleiding van onze vragen rondom het hanteren 

van een zorgvuldig aanbestedingsbeleid bij deze Woonagenda zijn we verheugd u te kunnen mededelen  

dat er op korte termijn een afspraak met de wethouder is gemaakt om nog eens verder door te spreken 

over de prijs-kwaliteitverhoudingen en de nieuwe wetgeving in deze. Dan wil ik alvast even reageren nog 

op een amendement van de Partij van de Arbeid wat net ingediend is, dat heet Woonagenda. En zij willen 

beslispunt 2 wijzigen. En onze vraag is zij willen het wijzigen in 2015 samen met de huurders en de 

corporaties nieuwe prestatieafspraken te maken. Wat ons betreft  willen we daar graag 

huurdersverenigingen staan, want met alle huurders lijkt ons een beetje lastig. Dus ik denk dat sowieso 

heel erg van belang is om daar huurdersverenigingen te zetten en ja graag willen wij nog wel van de Partij 

van de Arbeid vernemen welke verenigingen dat dan zijn. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik ga naar mevrouw Frijters van de fractie van de VVD. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Dank u wel, voorzitter. De VVD is voornemens om in te gaan stemmen met de 

Woonagenda, want wij vinden dit een goed startpunt om de woningmarkt in onze gemeente een boost te 

geven. Van belang vinden wij ook vooral dat er betaalbare woningen voor jongeren zijn, want  zij zijn 

tenslotte de toekomst. Daarom willen wij graag samen met de SP, daarom willen wij als VVD samen met 

de SP, Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA en ook D66 het amendement ondersteuning jongeren indienen. Ik 

lees even het besluit voor. Beslispunt 1 aan te vullen met: Met dien verstande dat, bijlage 1 Woonagenda 

Roosendaal 2015 als volgt wordt gewijzigd. Aan het kopje we geven “extra aandacht voor de zwakste 

doelgroepen” na punt 2 een nieuw punt  toe  te voegen, namelijk “jongeren moeten beter worden 

ondersteund in hun zoektocht op de woningmarkt, dit wordt onderdeel van het woonportaal”. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u, dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Ondersteuning jongeren”. 

Vervolgens geef ik het woord aan de heer Schijvenaars van de fractie van de Nieuwe Democraten.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Zijn er redenen om tegen de Woonagenda te zijn? 

Nee. Kunnen we zeggen dat de Woonagenda overtuigende argumenten heeft om enthousiast voor te 

zijn? Tja. Deze Woonagenda is toch vooral een uitkomst van een zogenaamd participatief proces waar 

meer is gezonden dan dat er echt interactief is samengewerkt. Tot drie keer toe hebben wij als publiek in 

een zaal gezeten waar de lokale sterren op het podium het kunstje deden. Weinig kijkers en lage 

kijkcijfers zouden ze in Hilversum zeggen.  En de wethouder geeft ook toe dat deze Woonagenda slechts 

een startnotitie is en zo zien wij het ook. En deze startnotitie zullen wij steunen en we hopen ook steun te 

krijgen voor onze twee amendementen en één motie. In de Commissie spraken wij over een 

onvermijdelijke welvaartdaling en de wethouder reageerde hierop dat hij als econoom overtuigd is dat na 

elke recessie er altijd weer economische groei zou zijn. Hij beloofde de inwoners van Roosendaal weer 

nieuwe  welvaart, voorspoed en groei. En nu worden er over economen altijd veel grapjes gemaakt. En u 

kent ze zelf ook wel. Wij zijn overtuigd dat er hopelijk wel bloei zal zijn als compensatie voor de 

ontbrekende groei en welvaart en werk. De afgelopen jaren  zijn wij allemaal ontzettend verwend geraakt 

met meer van alles en vooral ook met een steeds hogere schuldberg. We zullen moeten aflossen en we 

zullen moeten afslanken met als gevolg een betere conditie voor iedereen. En daarom komen wij met een 

amendement effect economische ontwikkelingen en ik zal  die aan het einde van mijn betoog dan 

inbrengen, voorzitter. Samen met D66 dienen wij een amendement in om vooral prioriteit te geven aan 

plannen en realisatie in bestaande bouw en alleen als het echt niet anders kan naar realisatie via 

nieuwbouw.  De ontwikkeling van het voormalige douanekantoor en Essent-gebouw vinden wij 

uitstekende voorbeelden. Maar ook denken wij aan de ontwikkeling van het monumentale LTS-gebouw of 

Mariadal. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen van bestaande gebouwen waar veel meer mee 

mogelijk is dan de oorspronkelijke functie voor ogen had. En later gaan we ook nog spreken over de  
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Pius X in Kalsdonk, volgend agendapunt. En dan tot slot bieden wij ook en motie aan om te komen tot 

een werkagenda. Vanuit het besef dat de overheid inmiddels meer dan de helft van het nationaal inkomen 

uitgeeft wordt het tijd dat de overheid kleiner wordt en het bedrijfsleven groter. Er moet vooral meer werk 

komen wat productief is in plaats van consumptief ter voorkoming dat we steeds dieper in de schulden 

komen. Ook lokaal moeten we veel meer echt geld gaan verdienen met echt werk en dus echt inkomen in 

plaats van uitkeringen, subsidies en het verder rondpompen van geld. En waarom? Wonen wordt duurder 

en duurder, of je nu huurt of koopt. En wanneer steeds meer mensen kruimelbanen hebben en dus 

kruimelinkomen hebben kunnen ze ook slechts kruimelwoningen betalen. En daarom willen wij de raad 

overtuigen dat er met de hoogste, allerhoogste prioriteit een werkagenda noodzakelijk is. En hierbij mag 

ook in het begin gewerkt worden met werktafels en dan wat ons betreft zonder podia. Voorzitter, om met 

de laatste motie te beginnen, die luidt werkagenda naast  Woonagenda. De constateringen en 

overwegingen die laat ik even rusten, voorzitter, dat is ook een beetje in mijn betoog verwoord. Maar het 

dictum luidt als volgt: Besluit dat een werkagenda de allerhoogste prioriteit moet krijgen om echt inkomen 

te krijgen om echt een fatsoenlijke woning te kunnen blijven betalen. En besluit dat het college van B en 

W na de zomer begint met een serie van werktafels om te komen tot een lokale werkagenda. 

 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2, heet “Werkagenda naast Woonagenda” en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Dan hebben wij een amendement samen met D66 ook met betrekking tot de 

Woonagenda en dat gaat over prioriteit bestaande bouw versus nieuwbouw. En het besluit van dit 

amendement luidt: Een nieuw beslispunt toe te voegen dat bij alle plannen en initiatieven eerst wordt 

gekeken naar realisatie in bestaande bouw en pas wanneer het niet anders kan, er wordt gekeken naar 

realisatie via nieuwbouw. En voor zover nodig bestaande beslispunt opnieuw te nummeren.  Ingediend 

namens de fractie Nieuwe Democraten en de fractie D66. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet “Prioriteit bestaande bouw versus 

nieuwbouw”. 

 

De heer SCHIJVENAARS: En dan het laatste amendement, voorzitter, bij de Woonagenda en heeft als 

titel effect economische ontwikkelingen en het beslispunt hier is als volgt, toe te voegen:  

Eén, met alle bovengenoemde punten nadrukkelijk rekening te houden met de langetermijneffecten van 

de economische ontwikkelingen op welvaart, welzijn, werk en inkomen om de vraag naar betaalbare 

woningen. Twee, voor zover nodig bestaande beslispunten opnieuw te nummeren, standaard 

beslispuntje.  

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 5 en noemen we “Effect economische 

ontwikkelingen”.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u, meneer Schijvenaars. Dan is het woord… welkom meneer Goossens, 

meteen het woord aan u namens de fractie van de Roosendaalse Lijst. 

 

De heer GOOSSENS: De Roosendaalse Lijst heeft het doorlopen proces met het 

woningmarktonderzoek, de woontafels en de themabijeenkomsten als bijzonder waardevol ervaren, een 

schoolvoorbeeld van participatie op allerlei vlakken. De voorliggende Woonagenda is geen opsomming 

van welke huisje waar moet komen. Het is veel meer, deze Woonagenda laat zien wie de gemeente wil 

zijn voor haar burgers. Deze Woonagenda laat zien welke positie de gemeente denkt in te gaan nemen 

en ze stelt zich open voor partners om mee te doen. In de Commissie hebben we goed kunnen 

debatteren met de raad en wethouders en we hebben twee punten waarover we een amendement willen 

indienen. Het eerste is zojuist gepresenteerd door mevrouw Frijters ondersteuning voor jongeren in hun 

zoektocht naar huizen. Voor de tweede maken we ons zorgen voor de mogelijkheden voor realisatie van 

woonzorgconcepten in de dorpen. Er is een focus op het stedelijk gebied, dus wil je in de dorpen iets 

realiseren zal er meer van deze bewoners gevraagd worden. De Roosendaalse Lijst pleit daarom voor 

een onderzoek en dient een amendement in, onderzoek naar kleinschalige woonzorgconcepten. Zal ik 
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het besluit voorlezen? Het besluit om aan de onder beslispunt 2 vermelde actiepunten het volgende 

actiepunt als voorlaatste te noemen, actiepunt toe te voegen met volgende formulering: Te onderzoeken 

samen met zorgleveranciers en plaatselijke burgersgroepen in onze dorpen/kleine leefgemeenschappen 

welke mogelijkheden en/of ideeën er ter plaatse zijn voor kleine woonzorgconcepten. Een belangrijk te 

onderzoeken aspect moet zijn hoe groot is de bereidheid onder de plaatselijke zorgvragende ouderen om 

van hun eigen woning te verhuizen naar een woonzorgconcept. Mede ingediend door SP en VVD. 

 

De VOORZITTER: Ja, dit amendement krijgt mee nummer 6 en heet “Onderzoek naar kleinschalige 

woonzorgconcepten” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. En de heer Yap, denk ik, heeft een 

vraag aan u over dit amendement.  

 

De heer YAP: Voorzitter, PvdA heeft goed de Woonagenda gelezen. Wij menen toch dat dit punt in die 

zin overbodig is, omdat onder actiepunt 9 letterlijk is opgenomen we gaan ruimte bieden aan 

woonzorgconcepten en aandacht voor kleinschalige concepten in de dorpen en wijken.  En wat voegt dit 

amendement dan toe aan de toch al redelijk omvangrijke Woonagenda? 

 

De VOORZITTER: Meneer Goossens. 

 

De heer GOOSSENS: De Woonagenda is het stuk wat er nu ligt maar het is ook het resultaat van de 

woontafels en de themabijeenkomsten. Wij hebben daar andere geluiden gehoord dat er toch een focus 

is op stedelijk gebied en op een bepaalde kwantiteit  van deelnemers c.q. bewoners die er moet zijn. Dus 

wat dat betreft maken wij ons zorgen over de mogelijkheden die in de dorpen gerealiseerd kunnen 

worden en daar hebben we dus dat aspect aan toegevoegd, want dat is volgens ons de crux waar het in 

de dorpen zo op zal hangen. Hoe groot is die bereidheid van die zorgvragende ouderen om van die eigen 

woning te verhuizen naar dat woonzorgconcept. Je hoeft niet iets te gaan bouwen eerst en dan kijken van  

gaat men erin trekken, het moet als er in de dorpen iets gerealiseerd moet worden dan zal het vanuit de 

bewoners zelf moeten komen. En dat zouden we graag onderzocht zien.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Dat was de eerste termijn van de zijde van u raad. 

Het woord is nu aan wethouder Theunis namens het college in eerste termijn.  

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het voorbeeld van u raad volgen door ook zeer kort 

en krachtig te reageren. Allereerst even een paar vragen gesteld door de VLP als het gaat om 

garantstellingen. Ik heb daar een paar opmerkingen over. Natuurlijk hebben wij contact met andere 

gemeenten hoe garantstellingen daar verlopen, hoe men met dat beleid omgaat. Ik moet overigens wel 

en ik kom daar nog terug, bij ik dacht een motie die van de Partij van de Arbeid. Het instrument 

garantstellingen is niet nieuw, we hebben gewoon een verordening, is niets nieuws aan. U voegt dat 

instrument niet toe, dat, dat bestaat gewoon. Wat wij gedaan hebben is zelf als college zelf het instrument 

garantstellingen ten aanzien van de Woonagenda specifiek gemaakt, voorzien van beleidsregels, 

ingekaderd door daar voorwaarden aan te stellen. Niet algemeen inzetbaar maar juist op twee specifieke 

doeleinden te zetten, als we garantstellingen en daardoor denk ik ook invloed uitoefenen op de markt 

door het signaal uit te geven aan de markt u kunt bij ons verzoeken tot een garantstelling maar het moet 

in elk geval voldoen aan twee voorwaarden voor die doelgroep. Daar moet het specifiek toepasbaar op 

zijn en het moet een bijdrage zijn aan een gebiedsontwikkeling of de ontwikkeling van een bestaand 

gebouw. Dus daar hebben wij heel duidelijk die specifieke beleidsregels vastgesteld nogmaals geen 

nieuw instrument, bestaat al lang juist specifiek op die punten. Dan gaat het… 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, op dit punt?  

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. In deze motie wordt gesproken over grote 

projecten er wordt verwezen naar het rapport Necker van Naem. De VVD is benieuwd of volgens het 

college de grote projecten waar Necker van Naem over sprak, Necker en Van Naem waar zij over 

spraken of de Woonagenda dat dan zo’n groot project is. En dat vragen we omdat in de motie de tweede 

mening is de Woonagenda  een groot project is en dat leidt weer er toe om de motie aan te moeten 

nemen of juist niet.  
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De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer THEUNIS: Ja, dank, voorzitter. Ja, ik had op de motie later willen reageren, maar ik kan het nu 

gelijk ook beantwoorden op de vraag van de heer Van den Beemt. Is de Woonagenda een project? Nee. 

De Woonagenda is zelf op zichzelf geen, geen project. Als ik even kijk naar de motie, als het erom gaat 

dat garantstellen is al een bestaand instrument, dat hebben wij veel toegepast. Alleen ik heb de vorige 

keer al gezegd als ik kijk naar de wooncorporaties hebben we al garantstellingen lopen ter waarde van 

320 miljoen. En al het erom gaat vind ik het dus in de motie van de Partij van de Arbeid eigenlijk gewoon 

overbodig, want dit bestaat gewoon in ons hele P & C-instrumentarium. U vindt ook in de jaarstukken, de 

Begroting vindt u ook opgave, kunt u informatie vinden over lopende garantstellingen. U vindt ook in het 

risicomanagement als er risico’s zich voordoen, risico’s worden vergroot dan vindt u dat terug in de 

rapportage over het risicomanagement. Dus ook garantstelling het instrument bestaat al, de hele 

voortgang bewaking behoort helemaal tot onze P & C-cyclus. U heeft om een voorbeeld te noemen ten 

tijde een paar jaar geleden toen echt een problematiek van de woningcorporaties manifest werd, zag u in 

één keer op nummer één in de top 10 van de risico’s staan in de Begroting en de Jaarrekening de 

garantstelling voor de woningcorporaties. Om aan te tonen hoe alert ons risicomanagement is ten 

aanzien van deze instrumenten.  Dus wat dat betreft vind ik ook de motie, voegt eigenlijk niks toe. Wat ik 

wel memoreer het instrument bestaat al en ons planning en control instrumentarium om dat te volgen 

inclusief risicomanagement dat bestaat, dat bestaat ook al. Voorzitter, terug, nog één vraag van de VLP 

en dat is een interessante vraag. Het gaat over, er wordt gezegd allerlei projecten op te starten rond 

jongerenhuisvesting. Hoe is de rol van de raad daarin bij de besluitvorming. Dat is niet aan te geven, want 

het hangt af van de aard van de projecten en de initiatiefnemers.  Het kan zijn dat een projectontwikkelaar 

zegt van ik ga daar een pand ontwikkelen voor jongerenhuisvesting maar dat financier ik zelf en het enige 

een bouwvergunning aan te vragen is de rol van de raad is er niet, want dan verlenen wij die. Als er 

bijvoorbeeld is een projectontwikkelaar die wil een omvangrijke garantstelling hebben dan komt de 

garantstelling naar u raad toe. Is er voor nodig een bestemmingsplan wijziging dan komt via een 

bestemmingsplanwijziging naar de raad toe. Dus het kan via verschillende invalshoeken bij u raad terecht 

komen. Het hangt af van de aard van het project, de indiener van het project en de procedure. Waar het 

wel om gaat, tenslotte ik denk dat daar meneer Van Gestel de vraag over gaat stellen. Maar wethouder 

kunt u ons niet wat integraler, wat meer overkoepelend op de hoogte houden van al dat soort projecten. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel, maak ons gek. 

 

De heer VAN GESTEL:  We beginnen rustig vanavond, voorzitter, we eindigen misschien spectaculair. 

Waar het ons wel om gaat is dat u het presenteert in uw raadvoorstel als zijnde een zaak die u graag zou 

willen aanjagen. Althans die indruk ontstaat bij ons, dus wellicht dat dat dan een misperceptie is. U zou 

het graag willen, want het zou nodig kunnen zijn of aanvullend kunnen zijn op uw agenda maar het is niet 

noodzakelijkerwijs uw aanjaagfunctie die daarin een rol gaat vervullen.  

 

De heer THEUNIS: Nou, deze voorzet wil ik het iets scherper stellen, want eigenlijk als ik aan de ene kant 

zeg van we zijn toch afhankelijk van ontwikkelaars die dit soort initiatieven ontplooien kunt u mij wel 

aanspreken welke andere dat moeten gaan doen. Dat ik wel initiërend, faciliterend, ondersteunend moet 

zijn dat de projecten wel gerealiseerd worden. Als u na drie jaar constateert van leuk die wethouder die 

heeft het neergeschreven maar er is geen enkel project gerealiseerd met dit, met deze helderheid kan ik 

er niet aan ontsnappen dat ik zeg van ja dat ligt allemaal aan die anderen, dan kunt u mij ter 

verantwoording roepen. Wat heeft u er nou zelf aan gedaan in die drie jaar. Zo is het eigenlijk hier 

bedoeld, dat. Dan, voorzitter, de amendementen. Allereerst het amendement van de Partij van de Arbeid 

nummer 1, die ook zeggen van prestatieafspraken met de corporaties. Ik begrijp de boodschap van de 

heer Yap natuurlijk even op de herzieningswet die ingaat op 1 juli 2015 waar in tevens in staat dat wij 

overleg moeten voeren, dat er een rol ook wettelijk is vastgelegd voor huurdersorganisaties. Wat dat 

betreft ook in de hoop dat vanavond u raad akkoord gaat met de Woonagenda heb ik al daarop 

anticiperend morgenochtend overleg met de woningcorporatie, we gaan niet stilzitten waarom wij het 

proces gaan inlijnen voor, voor het maken van de prestatieafspraken. In die zin zou ik zeggen van, zie ik 

het meer als een amendement, een amendement dat u even de vinger opsteekt van let even op die 

huurders. Natuurlijk hebben wij het in de gaten, natuurlijk de wettelijke verplichting gaan we ook 

organiseren. Inmiddels heeft bijvoorbeeld de woningcorporatie al aangegeven hoe zij denken dat die 
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huurdersorganisaties in het proces gaan betrekken, wat dat betreft ja ik kan geen bezwaar hebben tegen 

dit amendement uiteraard, maar we volgen dit gewoon dat dat, laat dat duidelijk zijn. Amendement 

nummer 2, ja heb ik ook wat moeite mee. Het gaat over die lokale partijen daar moet ik in die zin bezwaar 

tegen maken, want het is een aanvulling dat wij zonder oog te verliezen op regionale en landelijke 

ontwikkelingen. Ja, dan kan ik zeggen natuurlijk verliezen wij het oog niet, behoren wij daar oog op te 

hebben, dus ja zit ik een beetje, ja ik kan hier ook geen bezwaar tegen hebben. Als u zegt van een 

kritisch punt van ja we wijzen erop want u zou dat ook ongetwijfeld niet hebben, dan maak ik bezwaar. 

Natuurlijk heb ik dat wel, maar ik zie het meer als een stukje bekrachtiging waarvan ik zeg van uiteraard 

hebben we dat, hebben we dat zelf ook al en behoren we dat ook te hebben. Amendement nummer 3 

over de jongeren, dat heb ik ook in de Commissie al duidelijk aangegeven. Dat heb ik ook toegegeven 

van we hadden sterk op de focus toch op die ondersteuning bij de ouderen. Ik vond het een uitermate 

goed punt van u raad, voorzitter, door te wijzen ja maar wacht even die jongeren die zich voor het eerst 

bewegen op, op die woningmarkt, deze categorie jongeren die verdienen dat steuntje en die hebben die 

ondersteuning ook nodig. Absoluut waar, dus in die zin denk ik is het een waardevolle, waardevolle 

toevoeging. Dan amendement van, eens kijken amendement nummer 4 van de Nieuwe Democraten over 

de Woonagenda. Eerst even een opmerking vooraf dat vind ik toch een beetje vervelend als het gaat dat 

de heer Schijvenaars nu met een kritiekpunt komt op dat proces. Dan denk ik wij hebben ons best gedaan 

waarachtig om de raad in stelling te brengen aan de voorkant van het proces en twee keer toe tijdens het 

proces. Dan had ik toch verwacht dat meneer Schijvenaars namens de Nieuwe Democraten nu als kritiek 

poneert op dat proces, dat ik vind wel dat hij in gebreke blijft dat hij toch tweemaal toe de gelegenheid 

gehad en u raad  kan dat zelf beoordelen om daar die kritiek te berde te brengen en een wijziging voor te 

stellen op het proces. Dat is absoluut niet gebeurd en dan vind ik het toch niet heel sterk om nu na afloop 

van het proces met kritiekpunten te komen. Op het amendement zelf als het gaat om prioriteit bestaande 

versus nieuwbouw heb ik er in zoverre bezwaren tegen, als je het proces hebt meegemaakt de hele 

Woonagenda ademt dit uit, wordt ook heel duidelijk aangegeven. Wij gaan uit van de bestaande 

woningvoorraad, we gaan uit van transformatie van de bestaande woningvoorraad. We laten ook zien 

met initiatieven dat wij duidelijk gericht zijn op het zoveel mogelijk waar het kan benutten van bestaande 

gebouwen, dat, dat vind ik wat dat betreft in die zin vind ik het ook overbodig. Dat ademt gewoon heel die 

Woonagenda uit. Amendement nummer 5 op de economische ontwikkelingen, ja ik ga daar niet verder 

over dat hele betoog verder in. Laat ik dit zeggen, als het gaat rekening houden met langetermijneffect en 

dat soort dingen dat is in zijn algemeenheid, voorzitter, wat kan de raad van dit college verwachten. Daar 

hebben we juist ook een Kadernota-systematiek voor waarin wij gewoon de verantwoordelijkheid hebben 

om als college om alle ontwikkelingen die relevant zijn voor, voor het beleid van de gemeente voor de 

financiële ontwikkeling om die in kaart te brengen middels bijvoorbeeld een Kader-systematiek.  Dus in 

die zin vind ik dit beslispunt eigenlijk ook volkomen overbodig om dat onder te brengen in de 

Woonagenda. Amendement van de Roosendaalse Lijst over de kleinschalige zorgconcepten. Waar het 

om ging is dat punt, natuurlijk kan ik ook wel zeggen in de Woonagenda nemen we dat allemaal mee. Dit 

amendement  gaat wel even op dit punt, op de formulering dat het is onderzoeken en in die zin is het een 

verscherping dat, kijk en dat is de problematiek die wij zien bij de ouderenhuisvesting. We kunnen 

weliswaar bouwen, we kunnen weliswaar voorzieningen creëren maar hoe krijgen wij die ouderen bereid 

om hun eigen woning te verlaten en gebruik te maken van die nieuwe zorgconcepten, zo lees ik het 

amendement, een verscherping van die probleemstelling. En dat is alleszins het geval. De moties, ik heb 

net al gereageerd op de motie over de garantstellingen en ten slotte de motie van de Nieuwe Democraten 

over de werkagenda. Ik raad toch de raad aan, voorzitter, om dit naast zich neer te leggen want dat is hier 

totaal geen onderwerp werkgelegenheid en werkagenda. We hebben het over de Woonagenda. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dat was de beantwoording van de zijde van het college in eerste termijn. 

Ik ga naar de tweede termijn en ik begin dan even te kijken naar mevrouw Van den Nieuwenhof van de 

fractie van het CDA. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals ook al in de Commissie 

aangegeven het CDA heeft veel waardering voor deze opgestelde Woonagenda en vooral ook voor het 

interactieve proces wat daaraan vooraf is gegaan. Wij stemmen dan ook in met alle beslispunten uit dit 

raadsvoorstel. In de Commissie hebben wij ook aandacht gevraagd voor de jongeren en hun specifieke 

problemen ook voor de single-woningen. En onze partij staat dan ook onder het amendement 

ondersteuning jongeren. Ons voornaamste argument daarvoor is niet omdat wij dat vinden dat ze dat 
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nodig hebben, maar omdat ze dat zelf aangeven. De Jongerenraad gaf in de inspraakreactie op de 

Woonagenda  zelf aan behoefte  te hebben in ondersteuning in hun zoektocht naar woningen. En dat 

willen wij met dit amendement graag bekrachtigen. We hebben in de Commissie een amendement 

aangekondigd ten aanzien van de garantstellingen dat kwam eigenlijk door de spontane blijmoedige 

toezegging van de wethouder om ook naar de raad te gaan bij garantstellingen onder de 250.000 euro. Ja 

we hebben er toch nog eens even over nagedacht en bij nader inzien vinden we dat geen zinvolle 

toevoeging. En een amendement is ervoor om een verbetering te maken op het raadsvoorstel, dus wij 

denken dat dit eigenlijk een vergissing was van de wethouder om dat zo spontaan toe te zeggen. Maar 

we hebben in elk geval dit niet verder meer vast willen leggen want daarmee beperk je het college in de, 

in de vrijheid om snel te kunnen handelen. En bovendien onder 250.000 euro wat kun je daar in bouwland 

voor doen. Eén woning bouwen of misschien twee hele kleine compacte woningen. Dus geen 

amendement van het CDA, wel staan wij onder het amendement als gemeld voor de ondersteuning  bij 

de jongeren. We hebben ook in de Commissie nog gevraagd naar kavels of er, er schijnt toch behoefte te 

zijn in Roosendaal aan vrije kavelbouw of daar aandacht voor komt. Daar heeft de wethouder 

bevestigend op geantwoord, ik zie hem nogmaals knikken dus dat is wederom een bevestiging. En 

natuurlijk kunnen we daar ook weer een motie van maken of een amendement of wat dan ook om dat ook 

nog in de toch al uitgebreide Woonagenda  toe te voegen maar daar zien wij ook van af, want het is toch 

een voortdurend proces. Het is een proces in ontwikkeling waarvan dit een stevig begin is. In het najaar 

komt er een congres en als dit de Woonagenda  2015 heet dan neem ik aan dat er straks ook weer een 

aangepaste agenda 2016 komt. We willen wel nog even vragen ten aanzien van de garantstellingen in de 

beleidsregels staat dat het college los van eventuele besluiten op garantstellingen ook nog met concrete 

woonprogramma’s  komt om daarvoor een garantstelling te geven en daar dus wel een zienswijze van de 

raad voor te vragen. Dan vragen wij ons af, hoe ziet het er dan uit? Krijgen wij, welke kaders staan er in 

dat voorstel voor woonprogramma’s. Zijn die heel duidelijk, is het heel nauw omschreven of als dat niet zo 

is komt het college dan tussentijds nog eens terug naar de raad? Daar zou ik nog even graag van willen 

dat de wethouder daarop ingaat. Nou dat is eigenlijk wat ons betreft de Woonagenda. Dan kijk ik nog 

even wat we allemaal aan amendementen hebben voorliggen. 

 

De VOORZITTER: Denkt u aan uw tijd, u bent er al overheen. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: O dan, kan … 

 

De VOORZITTER: Kunnen het ook merken met het stemgedrag. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dan merkt men het wel aan het stemgedrag. 

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: In het algemeen hebben wij geen, niet zoveel behoefte aan extra 

fratsen toe te voegen alleen als er inhoudelijk verbetering is.  

 

De VOORZITTER: Nou, dat is kort samengevat. Wel zo helder. Ik ga even de sprekers af in de eerste 

termijn of er nog behoefte is aan een tweede termijn. De heer Yap, ja. Ga uw gang. 

 

De heer YAP: Voorzitter, ik was nog een antwoord schuldig richting de SP. Ook de PvdA had ten 

navolging van het CDA een heel wensenlijstje wat, wat nog best aan die Woonagenda had kunnen 

worden toegevoegd dan wel gespecificeerd. Wij hebben echter volstaan, de wethouder gaf het ook aan, 

gaf het ook al aan met een wettelijke verplichting, de rol van de huurders. Ik denk dat de SP ook wel 

begrijpt wat wij daarmee bedoelen, voorzitter. Ten aanzien van die wensen namens de PvdA hebben we 

met name gekeken welke voorstellen of wijzigingen er verder bijdragen aan die Woonagenda, we vonden 

dat punt ten aanzien van die jongeren namens de VVD ingediend een hele goede, omdat dat net niet zo 

specifiek stond aangegeven in die Woonagenda waar bijvoorbeeld wel over ouderen dat punt zo was 

opgenomen. En de overige punten die voorliggen hebben we alleen nog een positieve benadering 

gevonden in het amendement lokale economie Woonagenda, vandaar ook dat daar onze naam onder 

stond, voorzitter. En de rest van de stukken achten wij geen aanvulling op de voorliggende Woonagenda. 

Dank u wel. 
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De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 

 

De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Toch even ter verduidelijking voor mij, want in het 

amendement vraagt u specifiek om op te nemen het woordje huurders en corporaties. De wethouder 

heeft in zijn beantwoording aangegeven nou ik ga morgen ga ik al in gesprek met de corporaties die dan 

ook de huurders vertegenwoordigen, dus als u zegt van nou het antwoorden van de wethouder is 

daarmee duidelijk. Wat voegt het woordje huurders dan nog toe aan het amendement.  

 

De heer YAP: Nou, voorzitter, de corporatie vertegenwoordigt denk ik niet de huurders dat is een 

verhuurder. De huurders denk ik niet zo ingewikkeld, in de woning in de nieuwe herziene Woningwet is 

simpel aangegeven een grote rol voor de huurders wat landelijk ook door de SP wordt toegejuicht. Vanuit 

die wet hebben wij lokaal enkel dat uiting willen geven in het voorliggende amendement dat er dus 

nadrukkelijk ook de positie van de huurders in beeld is. De wethouder geeft daar een positief antwoord 

op, die benadert dat ook positief. Nou, vandaar ook die toevoeging beslispunt wat wij van belang achten 

en u weet ook wel dat dat niet betekent dat we met alle huurders één voor één in gesprek gaan. We 

hebben zoals we weten een aantal goede huurdersverenigingen in Roosendaal. We hebben ook een 

overkoepelende huuradviesraad die zeer goede contacten heeft met AlleeWonen. Daar ligt uiteraard ook 

met name het overleg op en meer kan ik er richting de SP ook niet van maken, burgemeester, voorzitter. 

 

De heer VAN POPPEL: Eén aanvullende vraag inderdaad. U geeft al toe niet alle huurders apart hoeven 

we een afspraak mee te maken, dat leek ons een beetje onzin maar zo staat het er wel in het 

amendement. Dus inderdaad we hebben gevraagd van als je dan de huurdersvereniging bedoelt zet dat 

er dan in en we hebben ook specifiek gezegd welke huurdersvereniging bedoel je nou, hoeven ze ook 

niet allemaal met naam en toenaam te noemen, want als dat wijzigt… 

 

De VOORZITTER: De heer YAP. 

 

De heer YAP: Voorzitter, dat begrijp ik maar nogmaals ik denk dat de SP begrijpt wat we bedoelen. De 

raad spreekt ook wel eens over burgers, inwoners nou dan gaan we ook niet alle ruim 77.000 inwoners 

af.  

 

De VOORZITTER: Meneer Yap, dank u wel. Ik kijk naar de heer Van Gestel, ga uw gang. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank. Ja, de Woonagenda niemand kan natuurlijk in de verre 

toekomst kijken, niemand heeft een glazen bol. Helaas, voorzitter. Dus en zoals de wethouder het op ons 

aandringen ook in de Commissie  heeft verwoord zie het dan liever niet als agenda van de toekomst maar 

zie het als een startnotitie naar de toekomst. En zou, zouden wij het dan willen betitelen een goede 

startnotitie. Gaat u maar aan de slag. En wij zien vanzelf wel met welke voorstellen u komt. Het 

amendement van de Nieuwe Democraten voor het effect economische ontwikkelingen hoort daar dus wat 

ons betreft niet bij, want we hebben geen glazen bol, voorzitter. En dan ook de werkagenda naast de 

Woonagenda, onmiskenbaar dat werk nodig is, voorzitter. Maar ja dan als je een motie opstelt dan moet 

die wel een beetje een goede motie zijn en de inhoud moet wel een beetje aansluiten bij hetgeen we 

vanavond ook bespreken, voorzitter. En dan het amendement lokale economie Woonagenda, ja tuurlijk 

regionale trends blijven volgen, tuurlijk. En alleen lokaal oriënteren is natuurlijk niet goed, al kunt u 

natuurlijk de beste bouwbedrijven en de beste makelaars alleen maar in Roosendaal vinden daar ben ik 

van overtuigd. Maar oriënteren over de stadsgrens of gemeentegrens heen kan geen kwaad. Dus 

voorzitter daarvoor onze steun geen probleem. En vanavond, voorzitter, hebben we het ook over 

bestaande bouw versus nieuwbouw, ja dat laten we dat maar gewoon aan de markt over. Als er vrije 

kavels nodig zijn en het zijn er vier dan moeten we er vier wel vrij kunnen leveren en zijn er in de stad  

geen vrije kavels beschikbaar hebben we nog steeds vraag voor vier vrije kavels. Ja, ik zou het zonde 

vinden als die mensen graag willen blijven wonen in onze prachtige gemeente dat we dan moeten 

zeggen nee maar dankzij meneer Schijvenaars moeten wij u zeggen u kunt de vrije kavels niet krijgen, 

want u moet eerst maar in de stad ergens een andere woning gaan bewonen, voorzitter. Dus dat is niet 

handig, nee dat lijkt ons niet. En dat, voorzitter, sluit dan weer aan bij onze opinie die we ook in de 

Commissie hebben laten horen, want dat is dan wel wat we mee willen geven. Wij hechten veel waarde 

aan de vrijheid die burgers hebben voor het ontwikkelen van hun eigen woning. Laat ze weer terug baas 



 
 

Verslag raadsvergadering 22 april 2015     pagina 13 

zijn over het uiterlijk van hun stad, de inhoud van hun woning en hoe zij dat ervaren. En dat, voorzitter kan 

heel goed met het project in Almere  “Ik bouw betaalbaar” en wij doen nog steeds een oproep om dat 

project onverkort één op één over te nemen. En voorzitter, tuurlijk moeten we oog hebben voor 

woonzorgconcepten dat wordt namelijk de challenge of the future zullen we maar zeggen, hoe onze 

ouderen nog kunnen blijven wonen waar ze wonen. Maar alleen voor de dorpen is wat ons betreft dat is 

natuurlijk, dat moet voor iedereen gelden ook voor de stad. We zijn voor iedereen, buurten en dorpen. En 

dan, voorzitter, de Woonagenda betaalbaar natuurlijk. Heel goed dat we huurders vragen daar een 

mening over te geven, denkt u maar eens aan onze motie betaalbaar glas. En ook voor de jongeren 

daarvoor onze steun vanavond, voorzitter, geen enkel probleem. Tuurlijk, heel belangrijk. De rol van de 

raad bij de garantiestellingen, het heractiveren eigenlijk van die garantiestellingenpot, ja prima voorzitter. 

Afsluitend kunnen wij zeggen dat we dat dan zo kunnen accorderen dus, maar wel met de controlerende 

rol van de raad die daarbij hoort, dus daar zullen wij vanavond wel voor stemmen en we doen ook een 

klemmend beroep op de anderen om dat gewoon te aanvaarden. Hoe we dat dan verder inkleden is voor 

een later moment.  Tot zover, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik kijk naar de heer Vermeulen van de fractie van 

D66. 

 

De heer VERMEULEN: Ja, heel kort, voorzitter. Ten aanzien van de motie Woonagenda willen wij die 

toch intrekken, omdat we de antwoorden van de wethouder voldoende vinden. Hij geeft inzicht in hetgeen 

wat wij vragen, wij zien de Woonagenda dan we noemen het als groot project we kunnen het ook vertalen 

er komen vele projecten uit tot samengevat ook een groot project zal worden, vandaar die insteek. En wij 

denken als we die cijfers terugzien in de normale rapportages dan zijn wij tevreden. We zagen ook dat het 

hoofdstuk 9 van de Begroting daarover gaat, daar stonden alleen corporaties, dus vandaar onze focus. 

Maar bij deze trekken wij deze in. Verder het stemgedrag zal, wat wij wel of niet steunen zal blijken uit het 

stemgedrag. 

 

De VOORZITTER: Ik geef u zo het woord maar dan even, u trekt de motie nummer 1 wordt dan 

ingetrokken en die heet… nee, nee motie, motie, motie 1 en die heeft  een hele lange naam “Versterken 

controlerende rol raad bij gemeentelijke garantstellingen vanuit de Woonagenda 2015”. Die motie is 

ingetrokken maakt dus geen onderdeel meer uit van beraadslaging of besluitvorming. De heer Van 

Gestel. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter. U weet toch dat in de Begroting of in de jaarstukken slechts wordt 

weergegeven hoeveel risico er is en dan niet echt in detail wordt ingegaan op dat risico of op de stand 

van zaken actueel maar gewoon globaal iets wordt weergegeven. Ja dan hebben wij natuurlijk slechts 

een beperkt middel om het college te kunnen controleren. Moeten we dan iedere keer een stortvloed aan 

vragen stellen, want ik denk dat uw motie daar meer houvast geeft aan het college om dat iets anders 

weer te geven. 

 

De heer VERMEULEN: Ik begrijp uit de woorden van de wethouder dat wij dat inzicht wat wij vragen over 

deze garantstellingen, dus de garantstellingen die vanuit de Woonagenda komen, dat wij die terug 

kunnen lezen in de rapportages en wij verwachten dat het komt. Staat het er straks niet in dan zullen wij 

daar zeker wat over vragen, maar als gezegd wordt dat de inhoud geleverd wordt dan, dan vertrouwen wij 

de wethouder daarop. Ja.  

 

De heer VAN GESTEL: En dan ga ik u dan wel aan houden, natuurlijk, dat snapt u, voorzitter. 

 

De heer VERMEULEN: Ja zeker. 

 

De VOORZITTER: Meneer Vermeulen, ik dank u zeer. Mevrouw Oudhof van de fractie… nee u passeert, 

mevrouw Frijters ook niet. De heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ja kritiek van de wethouder trekken wij ons altijd aan. Ik 

hoop dat het wederzijds ook het geval is. We hebben heel duidelijk gemaakt dat de verschillende 

woontafels die ook buiten hebben plaatsgevonden dat wij vonden dat er heel weinig interactiviteit 



 
 

Verslag raadsvergadering 22 april 2015     pagina 14 

plaatsvond. We hebben ons ook gehouden aan de afspraak dat wij juist bij de openbare woontafels niet 

heel politiek actief zouden worden, dat zouden we voor ons bewaren voor wat terugkoppel sessies binnen 

Stadserf en dat hebben we ook gedaan, voorzitter. En ook daar hebben wij onze mening geventileerd op 

inhoud en op proces. Maar onze kritiek, voorzitter, op de Woonagenda in die zin als het gaat over het 

proces, die houden wij gewoon gestand. En vooral het feit dat het uiteindelijk is geëindigd als een 

startnotitie dat vinden wij prima, ja want daarmee kun je een begin gaan maken om dit thema wat 

buitengewoon groot is om dat met elkaar aan te vliegen. Het staat nu in ieder geval wel serieus op de 

agenda en dat is alleen maar goed. Maar dat vervolgens de wethouder aangeeft dat hij met de 

werkagenda helemaal niets te doen heeft, dat dat er ook helemaal niet bij hoort voorzitter, dat vind ik wel 

een zorgelijke constatering van de wethouder en ook van het college, want als je ergens wilt wonen of het 

nou huur is of het is koop, dan heb je een inkomen nodig. En als we met elkaar constant praten over 

betaalbare woningen dan heeft dat ongetwijfeld te maken met ook toch het beschikbare inkomen van heel 

veel mensen dat dat steeds minder gaat worden. En dat heeft alles te maken met de economische 

ontwikkelingen die soms een beetje toenemen maar toch heel vaak altijd het andere beeld laten zien, 

voorzitter. En daar moeten wij met elkaar bewust van zijn. Vandaar het pleidooi en we zullen de motie ook 

indienen om juist wel werk te maken van die werkagenda, want daar gaat het over. Want als je werk hebt, 

dan heb je inkomen dan kun je dus een huur of een hypotheek betalen. Zo eenvoudig is ook de 

economische werkelijkheid, voorzitter. Voorzitter, we zullen straks ook bij de stemming laten zien hoe wij 

op de verschillende moties en amendementen gaan stemmen. We hebben wel aangegeven dat wij deze 

startnotitie uiteraard wel gaan steunen, voorzitter. En ja dat je af en toe verder moet kijken dan je eigen 

grenzen, voorzitter, ik bouw betaalbaar Roosendaal een voorstel van ons van drie of vier jaar, van drie 

jaar geleden wordt inmiddels aangenomen in Roosendaal en dat is heugelijk nieuws, voorzitter. Dank 

daarvoor.    

 

De VOORZITTER: Dank u wel en dan tenslotte de heer Goossens, ziet af van zijn termijn. En dan kijk ik 

nog even naar de wethouder voor nog wat losse eindjes uit de tweede termijn.  

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Eén vraag van het CDA en misschien nog even 

verduidelijken over, richting VLP het gaat over de woonprogramma’s daarmee wil ik verduidelijken dat ik 

denk dat ik heel duidelijk kan maken als je kijkt ik heb een bestaand gebouw en een projectontwikkelaar 

die vraagt specifiek daarvoor een garantstelling, dan is het een heldere situatie. Wat wij hier hebben aan 

willen geven in beleidsregels stel dat wij een gebied en die gaan er komen een deel van het Kadegebied 

daar zetten wij een woonprogramma op. Daar zetten we een aantal huizen, programmeren we, dat gaat 

ook eigenlijk bedoeld met financiële prestatie ook een stukje grondexploitatie op. En we moeten wel 

aangeven richting u raad, voorzitter, om te kijken binnen dat woonprogramma voorzien wij daar bepaalde 

projecten, bepaald soort woningbouw waarop een garantstelling mogelijk is, dat moet op aangeven omdat 

dat wat minder specifiek is dan een bepaald pand. Dat, dat bedoelen we ermee, binnen dat 

woonprogramma zeggen nou daar voorzien wij een ontwikkeling, daar worden wat woningen gebouwd, 

wordt het één en ander gedaan. Dan moeten wij als college wel aangeven maar binnen dat gebied in 

hoeverre vinden daar projecten plaats waarvoor een garantstelling zou kunnen worden afgegeven, dat 

bedoelen we er dus specifiek mee. Ten aanzien van de garantstelling nog even één ding benadrukken. 

Natuurlijk gaat het niet gedetailleerd, kunnen we niet aangeven, gaan we ook niet elke individueel 

afgegeven garantstelling elke keer zitten scannen op een risico. Het is het risicomanagement wat u op het 

totaalniveau van die garantstellingen, wij rapporteren op totaal. Het kan best zijn dat we ergens ons 

zorgen maken over een stukje garantstelling dat dat risico wat hoger wordt, misschien wordt het ergens 

wat minder. Staat u ons toe om op dat niveau om dat in totaliteit goed in de gaten te houden en wanneer 

dat wij vinden dat daar een bepaald aanmerkelijk risico dat we op die manier melden, maar niet allemaal 

in detail elk ontwikkelingetje.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan wij zijn door de beraadslagingen heen en zijn wij toe aan 

de fase van besluitvorming. Zoals u weet gaan wij eerst over de amendementen stemmen. De griffier en 

ik hebben dus even gekeken naar de, de volgorde in zwaarte van de amendementen. Ik zal u daar 

doorheen leiden en zal u ook steeds vragen of u behoefte heeft aan een stemverklaring vooraf. Wij 

beginnen dan met amendement nummer 2 en dat is het amendement dat als titel heeft “Lokale economie 

Woonagenda”. Amendement nummer 2 daar gaan we het nu over hebben. Wil één, iemand daarover een 

stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen over dit amendement nummer 2. 
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Wie is voor dit amendement. Daarvoor hebben gestemd u allen met uitzondering van de fractie van de 

SP. Dan is dat amendement aanvaard.  

 

De VOORZITTER: Vervolgens gaan wij naar amendement nummer 3 en dat amendement heet 

“Ondersteuning jongeren”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf, amendement nummer 3 

“Ondersteuning jongeren”. Wie is voor dit amendement. Daarvoor heeft u gestemd bij unanimiteit. Het 

amendement is daarmee aanvaard. 

 

De VOORZITTER: We gaan nu naar amendement nummer 1, dat is het amendement van de Partij van 

de Arbeid “Woonagenda”. Amendement nummer 1. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? 

Niemand? Wie is voor amendement nummer 1? Daarvoor heeft u allen, nou kan ik het door de koffie niet 

zien. De linkerflank helemaal voor en rechts iedereen met uitzondering van de fractie van de 

Roosendaalse Lijst. Dan daarmee is het amendement nummer 1 aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Dan … sssst… het is een belangrijk moment als we gaan stemmen en als u fout stemt 

dan ligt dat aan u en niet aan de voorzitter, want ik blijf het zo duidelijk mogelijk leiden maar u moet daar 

niet tussendoor kletsen, ik doe het voor u hoor. Amendement nummer 6 dat gaat over het “Onderzoek 

naar kleinschalige woonzorgconcepten”. Amendement nummer 6. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor dit amendement. Daarvoor hebben gestemd de fracties, u 

allen met uitzondering van de fracties van de Nieuwe Democraten, D66, VLP, Partij van de Arbeid. Heb ik 

dat goed, want het is, het zicht is nou. Wij gaan even tellen. Met 21 voor en 10 tegen is het amendement 

nummer 6 aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar amendement nummer 4 en dat handelt over de “Prioriteit 

bestaande bouw versus nieuwbouw”, amendement nummer 4. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor dit amendement? Daarvoor hebben gestemd de fracties 

van de Nieuwe Democraten en D66. Het amendement is verworpen.  

 

De VOORZITTER: Tenslotte in de amendementenreeks gaan we naar nummer 5, amendement nummer 

5 en dat handelt over het “Effect economische ontwikkelingen”. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen, wie is voor dit amendement nummer 5? 

Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. Het amendement is verworpen. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het aldus geamendeerde moedervoorstel Woonagenda 2015. Eén 

uwer behoefte aan een stemverklaring? In ieder geval de heer Van Gestel. Ga uw gang. 

 

De heer VAN GESTEL:  Ja, voorzitter, natuurlijk onder voorbehoud van de uitwerking van de projecten 

die staan genoteerd op statushouders en mid-stay woningen en uiteraard onder toezegging dat we met 

de garanties nog goed aan de slag gaan, dat we dat zorgvuldig beoordelen kan de fractie van de VLP 

haar instemming verlenen op dit raadsvoorstel.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Anderen nog van u raad? Niemand?  Dan gaan wij stemmen over het 

geamendeerde voorstel Woonagenda 2015. Wie is daarvoor?  Daarvoor heeft u gestemd bij unanimiteit. 

Het voorstel is aanvaard.  

 

De VOORZITTER: Dan hebben wij nog één motie die nog voorligt, dat is motie nummer 2. En die heet 

“Werkagenda naast Woonagenda”. Is daar behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan 

gaan wij daarover stemmen. Wie is voor deze motie. Voor deze motie is de fractie van de Nieuwe 

Democraten. De motie is daarmee verworpen.  

 

b.  Voorstel 16 Aankoop perceel Westelijke Havendijk 9 te Roosendaal. 

De VOORZITTER: Dan zijn wij door agendapunt 6.a heen dan gaan wij naar agendapunt 6.b en dat 

handelt over de aankoop perceel Westelijke Havendijk nummer 9 hier in Roosendaal. En zoals ik al 

eerder zei we volgen het stramien van het Reglement van degene die in de Commissie heeft gezegd ik 

wil hierover spreken, dat die de eerste termijn krijgt en dat is als ik het goed zie de fractie van de Nieuwe 

Democraten, de heer Schijvenaars. 



 
 

Verslag raadsvergadering 22 april 2015     pagina 16 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij danken de wethouder dat hij heeft erkend in de Commissie dat 

de aankoop van dit perceel vooral een strategische betekenis heeft. En komen daarom wel met een 

eenvoudig amendement om dit te onderstrepen. We zijn daarnaast wel nieuwsgierig wat de plannen zijn 

van het college inzake de nog volgens onze informatie ontbrekende zes percelen in het hele gebied om 

die in het bezit te krijgen. En we nemen ook graag de reactie van de wethouder op het feit dat bij 

minimaal één pand in datzelfde gebied er sprake is van behoorlijke investeringen in ver-/nieuwbouw. Zo is 

het bedrijf Sfeerhaven ook via dezelfde website te vinden aan het ondernemen en aan het investeren. En 

rijmt zich dit nu met de toekomstige plannen. En klopt het verhaal dat de gemeente zelf heeft laten weten 

dat in dit gebied er de komende 10-15 jaar in ieder geval niets gaat gebeuren en dus dat iedereen daar 

rustig kon aan ondernemen zoals Sfeerhaven dat doet. Het amendement dat wij, dat is een technisch 

amendement voorzitter, het gaat zeg maar om even extra te onderstrepen dat het toch gaat om een 

strategische aankoop. En het dictum van het amendement luidt als volgt: Beslispunt 1 het voor deze 

transactie benodigde krediet beschikbaar te stellen door vaststelling van het besluit tot wijziging van de 

Begroting van de gemeente voor het dienstjaar 2015, te wijzigen in “het voor deze strategische aankoop 

benodigde krediet beschikbaar te stellen door vaststelling van het besluit tot wijziging van de Begroting 

van de gemeente voor het dienstjaar 2015”. Het verschil zit in het woordje strategisch, voorzitter. De 

wethouder heeft al aangegeven dat hij daar in de Commissie in ieder geval vond dat het ook een juiste 

toevoeging is. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, dit amendement krijgt mee nummer 7 en heet “Aankoop perceel 

Westelijke Havendijk 9”. De Nieuwe Democraten was als ik het goed zie de enige in de Commissie, dus 

komt hem alleen de eerste termijn toe. Dus nu het woord, het antwoord van de wethouder en dan kijk ik 

even of een tweede termijn noodzakelijk is.  

 

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Laat duidelijk zijn  dat deze wethouder in de Commissie heeft 

gezegd dat hij dat geen goede toevoeging vindt, deze wethouder heeft alleen gezegd in alle 

overbodigheid dat dit een strategische aankoop is. Natuurlijk, want u raad, voorzitter, heeft ook bij de 

kaders van met name vastgoed vastgesteld dat wij alleen maar strategische aankopen doen. Want als je 

geen strategische aankoop doet, waar zou die aankoop dan voor zijn. Dus het is per definitie conform de 

kaders van u raad gewoon een strategische aankoop. Is de toevoeging van het woord strategisch dan 

ook volkomen, maar dan ook volkomen overbodig. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, ik kijk even, u, was het, dat is nog bedoeld als interruptie? Ja, dat 

…interruptie van de heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, we hadden in onze eerste termijn ook nog twee inhoudelijke 

vragen gesteld aan de wethouder, daar zouden wij graag antwoord op krijgen.  

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer THEUNIS: Misschien kan meneer Schijvenaars die even, want die zijn me dan even ontgaan, 

dat, dat, kunt  u misschien nog even herhalen. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Het ging over het feit dat er nog volgens onze informatie zes percelen nodig 

zijn in dat gebied om het helemaal in ons eigendom te krijgen. En de tweede inhoudelijke vraag ging over 

het feit dat een bedrijf genaamd Sfeerhaven al bezig is om daar te investeren en te ondernemen in een 

pand. En wij vroegen ons af hoe zich dat rijmt met het gegeven dat de gemeente zelf ook heeft 

aangegeven dat er in dat gebied de komende 10-15 jaar niks staat te gebeuren. En wat is dan ook de 

strategische waarde om dus dan daar panden te gaan kopen.  

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, om antwoord te geven op de eerste vraag die informatie over zes 

percelen die heeft u van mij al gehad dus lijkt me overbodig antwoord, want er staat gewoon in dat er nog 

percelen liggen. Ja als u die vraag eerder had, want wat een onderneming daar nog aan het investeren is 

hoe of wat  dat, dat weet ik niet. Kijk als iemand dat perceel nog in eigendom heeft mag hij daar op doen 
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en laten wat hij wil, dat, dat maar ik ken de specifieke situatie niet in detail. Dus ik kan er hier ter plekke 

ook geen antwoord op geven.  

 

De VOORZITTER: Ok, dank u wel. Ik kijk even naar de raad in tweede termijn, de overige fracties. 

Iemand behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval, meneer Schijvenaars nog een sluitertje in 

tweede aanleg.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, met  de opmerking van de wethouder tot drie keer toe dat het 

inderdaad een strategische aankoop is, is het doel van het amendement bereikt voorzitter en hoeven we 

het amendement niet meer in stemming te brengen, want het is daarmee vastgesteld dat het een 

strategische aankoop is. Dat is één. Maar dan voorzitter, als het gaat over met name dat toch één 

ondernemer in dat gebied aan het investeren is, aan het ondernemen is en dat diezelfde ondernemer 

volgens onze informatie van het gemeentebestuur of van de gemeente vernomen heeft dat daar de 

komende 15 jaar niks staat te gebeuren, dus dat het dan heel veilig is om daar te gaan ondernemen is 

toch wel merkwaardig dat dan de wethouder daar niet van, daar niet van op de hoogte is. En bij deze 

nodig ik hem uit om dan in ieder geval na de raad schriftelijk antwoord te geven op deze twee gestelde 

vragen en ze daarmee te beschouwen als een technische vraag, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik constateer dat amendement nummer 7 is ingetrokken, gaat dus ook 

niet verder mee in de besluitvorming. Rest het besluiten over het moedervoorstel aankoop van het 

perceel Westelijke Havendijk 9 te Roosendaal. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt. 

Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit wetsvoorstel, voor dit raadsvoorstel? Daar 

heeft u alleen voorgestemd. Bij unanimiteit aanvaard.   

 

c.  Voorstel 17 Programma vitale wijken en dorpen 

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.c handelend over de, over het programma vitale wijken 

en dorpen. Ik ga even kijken naar de fracties in eerste termijn in Commissieverband, dan noteer ik in elk 

geval de fractie van de Nieuwe Democraten, de heer Schijvenaars. Ik zie de fractie van de VVD, wie voert 

het woord, de heer Matthijssen. Dan zie ik de Partij van de Arbeid, ja dat is mevrouw Derks. En dan de 

fractie van het CDA, niet meer? Niet? Nee? Oké. Dan handelen we in eerste termijn met de drie 

genoemde fracties, het woord is aan de heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Wij onderschrijven het grote belang van vitale wijken of dorpen en 

zeker als het gaat om de wijk Kalsdonk vinden wij dat hier alle prioriteit aan moet worden gegeven. En al 

helemaal als het gaat om participatie en initiatieven van onderop, zoals de zeer succesvolle Ruilwinkel. 

Wij zijn verheugd dat in de Commissie is gebleken dat een zeer brede politieke meerderheid dit steunt en 

ook het college bij monde van wethouder Schenk was van mening dat de Ruilwinkel behouden moet 

blijven. En zoals aangekondigd hebben wij hiervoor een motie gemaakt, die wordt ingediend mede 

namens de VLP. En de motie luidt behoud Ruilwinkel Kalsdonk.  

 

De VOORZITTER: Ja, u, u heeft het nu over Kalsdonk maar dat duurt nog even, we zitten, ja dat is toch 

zo, we zitten bij 6.c en dat gaat over de vitale wijken en dorpen. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Volgens mij, voorzitter, is Kalsdonk een wijk en zeker te kwalificeren als een 

vitale wijk. 

 

De VOORZITTER: Ja, dat is ook zo. Nee, maar u zit ook op dat agendapunt. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Maar, ik begrijp dus nu dat dit, deze motie op dit punt niet mag worden 

ingediend, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Jawel, jawel, jawel, absoluut, ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar goed als er behoefte is om het straks bij het volgende agendapunt te 

bespreken wil ik dat ook wel doen, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Nee, doet u, doet u nu maar.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja? 

 

De VOORZITTER: Doet u nu maar. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Het is aan u, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Ja. Nee het kan hier, het kan hier ook als ik het snel lees. Ja, ga uw gang.  

 

De heer SCHIJVENAARS: De motie behoud Ruilwinkel Kalsdonk, voorzitter. Constaterende dat een  

overgrote meerderheid voor behoud van de Ruilwinkel is, het college voor is. Overwegende dat de 

Ruilwinkel haar werkgebied heeft en houdt in de wijk Kalsdonk. Overwegende dat de Ruilwinkel een grote 

maatschappelijke meerwaarde heeft. Besluit dat de Ruilwinkel behouden moet blijven in de wijk Kalsdonk. 

Twee, het college voor 1 juni 2015 met een door betrokkenen gedragen voorstel komt voor een duurzame 

en centrale huisvesting bij voorkeur in de Pius X in Kalsdonk. En deze motie wordt ingediend door Nieuwe 

Democraten, VLP en de heer Yap van de Partij van de Arbeid.  

 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3, heet “Behoud Ruilwinkel Kalsdonk” en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging bij dit agendapunt. De heer Yap heeft een vraag.  

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, interruptie via u. De PvdA dient ook mede deze motie in. Maar ik zou toch 

aan de indiener willen vragen om dat te doen bij het raadsvoorstel waar dat bij hoort en dat is toch echt de 

evaluatie kansen voor Kalsdonk en daar hoort die Ruilwinkel bij en de startnotitie vitale wijken en dorpen 

volgens mij hebben we het daar nu over.  

 

De VOORZITTER: Ja, de orde is beslist dat dat hier kan, dus ach we denken wat ruim. De heer Van den 

Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zie nou een motie waarin staat dat de raad iets 

wil behouden, het college het wil behouden en vervolgens staat er in het besluit dat we het moeten 

behouden. Als je het nou hebt over dubbel op en overbodige moties dan gaat u wel alle records 

doorbreken hier, meneer Schijvenaars.  

 

De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, nou ja met verwijzing naar het verzoek van de Partij van de Arbeid-

fractie wil ik bij deze de motie dan ook aanhouden tot het volgende agendapunt, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Ja, het is, het is…aan u, het is aan u.  

 

De heer SCHIJVENAARS: En dan gaan we het daar uitgebreid over hebben, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Hij is inmiddels wel ingediend. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Hij is al ingediend, precies. 

 

De VOORZITTER: Dus hij houdt wel even nummer 3, hij is wel ingediend maar hij wordt dan verder 

besproken in het volgende raadspunt, raadsagendapunt. Ja, heeft u hem motie nummer 3, dat houdt hij 

wel. Ja? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Vitale wijken, dorpen en buurten beginnen bij vitale 

inwoners en al vele jaren roepen wij dat inwoners heel goed in staat zijn om vanuit vertrouwen, vrijheid en 

verantwoordelijkheid alles te doen en te laten wat goed is voor hun directe woon- en leefomgeving. We 

zijn verheugd dat nu ook de VVD vindt dat er een pilot moet komen om de betrokkenheid van inwoners 

ook iets van een democratische legitimiteit mee te geven. Een voorstel over inwonersverenigingen juichen 
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wij zeker toe. Overigens het laat onverlet dat de bestuurlijke en ambtelijke drukte in wijken en dorpen 

blijvend hoog is. En daarom komen wij met een motie dat het college nu echt werk gaat maken van meer 

overzicht en eenvoud om uiteindelijk te komen tot een minimale drukte in wijken en dorpen. En ook hier 

geldt dat decentraal werken van onderop altijd beter en goedkoper is dan werken van bovenaf en 

centraal. Een klein voorbeeldje met betrekking tot het werk in grijs en groen. Hoe vaak komen de 

beleidsmakers in Stadserf, centraal Stadserf in de decentrale wijken en dorpen en praten ze met de 

groep, met de grijswerkers om te horen wat wel werkt en wat niet werkt. Is aangehouden, het mandaat 

Bewoners Platform, die motie wil ik dan bij deze indienen, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Horend bij dit raadsvoorstel, ja dat constaterende dat in alle dorpen en wijken 

en buurten een grote variatie is ontstaan van vertegenwoordiging en/of samenwerking met en door 

bewonersplatforms, vereniging of stichting, wijktafels, wijkmakelaars, wijkmanagers, buurtpreventie, 

stadschefs en wat al dies meer zij. En overwegende dat al deze goed bedoelde en goed willende 

organisaties en mensen het voor de inwoners van de dorpen, wijken en buurten het allemaal niet 

overzichtelijker en toegankelijker wordt. Besluit: 

Eén. Het college voor 1 juli 2015 zorgt voor een zeer overzichtelijk (spoorboekje) waarin precies staat 

beschreven welke persoon en/of organisatie voor welk belang en doel verantwoordelijk is met welke 

bevoegdheden en middelen. Twee.  Er op basis van het hetzelfde spoorboekje een raadsvoorstel gaat 

komen waarin de ambtelijke bestuurlijke en organisatorische drukte tot een minimum wordt beperkt. 

Drie. Vervolgens een proef wordt gedaan in elke dorpen, wijken of buurten met het verankeren van de 

participatie binnen de kaders van maximale democratische legitimiteit.  

 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Mandaat Bewoners Platforms” en deze 

motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging op dit punt. Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dan ga ik 

vervolgens naar de heer Matthijssen van de fractie van de VVD.  

 

De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. Reeds in de Commissie heeft de Roosendaalse VVD 

aangegeven dit raadsvoorstel te steunen. We hebben wel een motie aangekondigd om te experimenteren 

en leren met bewonersverenigingen in de vorm van een pilot, maar gezien het feit dat er al een 

bewonersvereniging is gevormd in Burgerhout hebben we de intentie van de motie al gerealiseerd.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Matthijssen. En dan in deze eerste termijn tenslotte mevrouw 

Derks van de fractie van de Partij van de Arbeid. 

 

Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. De raad wordt nu gevraagd in te stemmen met de startnotitie 

voor het programma vitale wijken en dorpen en ook in te stemmen met de indicatoren die gebruikt worden 

voor de vitaliteitskaart. De aanzet in de startnotitie ervaart de Partij van de Arbeid als positief maar we 

hadden wel een paar kanttekeningen die we ook in de Commissie naar voren hebben willen brengen. 

Maar helaas is dat niet helemaal duidelijk geworden en konden we daar niet steun in vinden die we daar 

op hadden gehoopt. Vandaar dat ik nu toch ga proberen om een en ander te verduidelijken. Mits goed 

uitgevoerd levert de startnotitie twee vliegen in één klap. De eerste vlieg betreft maatschappelijke doelen, 

het verhogen van de leefbaarheid en het vergroten van de participatie van de burgers. En het tweede een 

bestuurlijk doel is door het vergroten van de participatie van de burgers, is door middel van de inzet van 

het sturingsinstrument burgerparticipatie of zoals men wil overheidsparticipatie een verbetering van deze 

leefbaarheid die maatschappelijke participatie te bereiken. Ik zeg mits, want naar het idee van de Partij 

van de Arbeid is deze notitie nog onvoldoende uitgewerkt in de geschetste projecten om op een juiste 

manier door inzet van burgerparticipatie tot die leefbare wijken en dorpen te komen. Ik geef u een 

voorbeeld over twee jaar wanneer we op basis van de vitaliteitskaart de projecten gaan evalueren en stel 

dat de vitaliteitskaart voor Nispen helemaal groen gekleurd is wat inhoudt dat het met de vitaliteit echt 

geweldig gesteld is. En stel nu dat er een kaart is van een wijk in Roosendaal die helemaal rood gekleurd 

is waaruit men kan concluderen dat het met, dat de wijk niet vitaal is, maar levenloos, wie bepaalt dan wie 

er budget krijgt. Wie bepaalt de verdeling en op basis waarvan. Krijgt Nispen dan weinig of niets meer 

omdat het daar goed loopt of krijgt de rood gekleurde wijk niets meer omdat het geen resultaat heeft 

geboekt. Wie bepaalt niet alleen, maar wie draagt de verantwoordelijkheid over wat er gebeurt.  Wie 
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maakt de keuze voor de wijkprojecten en initiatieven. Wie bepaalt dat een project bijdraagt aan de vitaliteit 

en de maatschappelijke effecten die we bepaald hebben, wie maakt de afweging waarom er wel geld in 

het ene project gestopt wordt en niet in het andere. Tuurlijk kan men zeggen dat dit de komende twee jaar 

moet gaan blijken en dat dit het resultaat juist moet zijn van deze projecten. Maar dat is te vaag. Juist met 

deze nieuwe vorm van burgerparticipatie waarmee we moeten oefenen moeten we wat duidelijker 

kaderstellen waarmee we de verwachtingen wat gaan managen naar de burgers en naar de ambtenarij 

en maatschappelijke organisaties. Er moet van te voren een kader geschetst worden, een model over de 

sturende rol van de gemeente in dit programma. De overheid als regisseur bijvoorbeeld die eigen doelen 

en oplossingsrichtingen vaststelt en vervolgens het particulier initiatief stuurt op het leveren van diensten 

en aandragen van oplossingen. Of juist de overheid als onderhandelaar waarin de gemeente streeft naar 

win-win situaties waar gemeente inwoners en organisaties problemen en ook kansen signaleren en waar 

de gemeente prioriteiten stelt als de bewaker van het algemeen belang. Of juist de gemeente als 

bemiddelaar waar het de gemeente dan alleen maar gaat om het verkrijgen van een oplossing en niet 

zozeer de weg naar een oplossing toe. Burgers zijn hier dan verantwoordelijk bij het oplossen van 

problemen. De gemeente legt alleen de verbindingen tussen burgers en organisaties. Daarnaast moeten 

we ook nadenken over hoe ver willen we gaan in het loslaten, wat kunnen de burgers zelf en wat niet. Als 

we kijken naar burgerparticipatie is het belangrijk om daar ook een keuze in te maken. Gaat het om  

coproductie, het meebeslissen waarbij inwoners hun kennis in het proces van beleidsvoering inbrengen of 

gaat het meer om zelfbestuur waar burgers een zak geld krijgen voor de wijk en zelf kunnen bepalen wat 

er in de wijk gedaan moet worden. Om niet af te stevenen op teleurstellingen over twee jaar om de 

verwachtingen van de inwoners goed te managen moet er een keuze gemaakt worden in de rol van de 

gemeente en dus ook in de rol van de raad en daarbij de verantwoordelijkheid te bepalen. Gaat het om 

een wijkbudget waar ongeacht de situatie de burger bepaalt wat er moet gebeuren in de wijk of wil men 

als gemeente samen bepalen en sturen. Dit betekent heel andere uitwerkingen van een model rond 

participatie. De PvdA wil instemmen met het raadsvoorstel vitale wijken en dorpen maar is voornemens 

met een motie het college op te roepen om voor de zomer een duidelijke visie, een model vorm te geven 

en vast te stellen over de rol en de verantwoordelijkheden van de burgers, organisaties en de gemeente 

en de raad. In het kader van het beleid vitale wijken en dorpen waarin participatie van burgers en 

gemeente maar ook de wijze van budgettering centraal staan. Wij zijn benieuwd hoe het college en het de 

wethouder in het bijzonder hier tegen aan kijken en roepen op om gezamenlijk tot zo’n model te komen. 

De vraag is nu aan de burgemeester en ik hoor hier het één en ander of ik de motie nu moet indienen of 

ik ook mag afwachten op de reacties en pas in tweede termijn mag indienen.  

 

De VOORZITTER: De motie kunt u indienen tot vlak voor de stemming, dus dat kan in tweede termijn. 

 

Mevrouw DERKS: Oké, dank u wel.  

  

De VOORZITTER: Dus dan is deze motie nog geen onderwerp van gesprek, heren. Ja, we hebben een 

tweede termijn. Ja, wij gaan niet praten over een motie die non-existent is. De heer Goossens. 

 

De heer GOOSSENS: Ik wil graag een vraag stellen over de eerste termijn. U heeft het over, u vraagt 

uzelf af is het een, gaan we als gemeente onderhandelen of bemiddelaar, of hoever gaan we loslaten. 

Maar bent u niet van mening dat we dat allemaal tegelijkertijd doen, want wij zijn zoveel initiatieven, 

zoveel verschillende levels waarop burgers participeren in grote groepen, in kleine groepen, eenlingen dat 

dat eigenlijk allemaal tegelijkertijd gebeurt.  Hoe denkt u daar u, u heeft het over een model maar hoe 

denkt u al die verschillende mogelijkheden in één model te gaan brengen?  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 

 

Mevrouw DERKS: Het is dan natuurlijk niet gelijk een blauwdruk, maar je gaat uit van de sturing en de 

hiërarchische situatie waarin we zijn begonnen, dan ga je naar nieuw public management waar je heel 

resultaatgericht bent, dat is dus van boven naar beneden maar je gaat ook van links naar rechts. Dus je 

moet ergens een kader gaan stellen of een rol vast gaan stellen in hoever je wilt gaan. En als je zegt als 

gemeente of als gemeenteraad wij willen slechts onderhandelaar zijn, dan is daar ook nog een rij, dan is 

daar ook nog een bandbreedte in. Maar het is voornamelijk als je gaat om, als wij nu bepalen dat een wijk 

een rol kan hebben in de budgetten of in de activiteiten die gaan plaatsvinden en zegt na twee jaar goh 
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het staat hier toch niet helemaal duidelijk in deze wijk op poten zoals we hadden verwacht en de 

maatschappelijke effecten hebben we toch anders benoemd dan trekken we het weer even terug en dan 

gaan we het weer even samen bepalen. We willen juist dat de burger mee gaat doen, zelfredzaam wordt, 

mee gaat denken, die verbindingen zoekt met elkaar. En daarmee moet je dus ook duidelijk stellen ook 

naar onszelf als het nou het effect niet is wat wij hadden bedacht van te voren maar de wijk heeft naar 

kunnen iets gedaan wat zij wel heel mooi vindt dan moet je dat loslaten. Of wil je dat niet dan moet je die 

andere kant  kiezen. Dus het is, tuurlijk, is het niet helemaal vastgesteld. Dat willen we juist niet, dat is juist 

ook dat model waar je naartoe moet gaan werken, die flexibiliteit, het organische.  

 

De VOORZITTER: De heer Goossens nog. 

 

De heer GOOSSENS: Het is, het is een startnotitie een begin, het, het hele document zegt toch 

verdiepen, versnellen, experimenteren kan dit niet de uitkomst zijn gaande het proces en ook met de 

Werkgroep die, die er nu is vitale wijken en dorpen dat die dan meegaat om te kijken van wat komt er uit, 

is een model mogelijk? 

 

Mevrouw DERKS: Er is best wel veel nagedacht over de wijze van vormen, van sturen, van 

samenwerken van welke, want een regierol is een regierol van de gemeente, maar die kun je op heel veel 

verschillende manieren invullen. Dus, ik denk, dat het goed is juist om wel daarin een model vast te 

pakken waarin gestuurd kan worden of waar je dus kan in kan bewegen, bedoel ik, zodat je niet de 

neiging krijgt als wij hebben gezegd we laten los dat we dan niet, dat we dan niet ineens kunnen zeggen 

nou laten we niet meer los, want het is niet wat we willen. Nee, het helpt ons ook, het beschermt ons 

tegen de wijze waarop wij die burgerparticipatie nu gaan zien in de toekomst. En dat betekent dan ook dat 

als je dat doet en de burger wil meedoen en is enthousiast en bereikt iets wat ze zelf willen, dat dat ook 

niet door ons weer tenietgedaan kan worden.  

 

De VOORZITTER: De heer Aygün. 

 

De heer AYGÜN: Dank u wel, voorzitter. Ook naar aanleiding van een eerste reactie. Wat ik wil vragen 

aan mevrouw Derks, u heeft in uw eerste termijn, eerste periode heeft u het over een model. Als ik naar u 

goed geluisterd hebt , heeft u een model dat sluitend lijkt. In uw reactie naar de partij van de 

Roosendaalse Lijst geeft u aan dat daar juist de flexibiliteit in zit. Ik ben een beetje verward eerlijk gezegd, 

want hoe zit die, hoe ziet het model exact eruit? U heeft het over flexibiliteit, in de eerste termijn heeft u 

het over een sluitend model als ik het heb begrepen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 

 

Mevrouw DERKS: Het gaat, wat ik net al aangaf je kunt, de kunt de regierol pakken en daarin kun je 

faciliterend zijn. Je kunt daarin ook sturen, je kunt tegen een gemeenschap zeggen dit is ons kader, dit is 

ons beleid u mag het uitvoeren, kom met ideeën wij bepalen of wij het idee goed vinden of niet. Je kunt 

ook zeggen wijk wij hebben, dit is eigenlijk wat wij voorzien met deze wijk. Wij willen vooral dat u, dat er 

meer vitaliteit komt in de wijk, op deze punten. Hier is de pot met geld, ga maar zelf bepalen hoe u daar 

invulling aan wil geven en over twee jaar horen wij het wel. Dat is, dat is een hele brede marge maar je 

kunt daarbinnen een, een stelling nemen, dat is het model de stelling, dit is het gebied waarin wij willen 

opereren en waarin wij ook de burgers de ruimte willen geven, samen met de maatschappelijke 

organisaties om daarin te acteren. En dat is dus, het is organisch, het is flexibel, het kan van links en naar 

rechts, ligt ook aan het onderwerp. Maar het is wel goed om daar wel, ja een kader, een model daarvoor 

te vinden. Dus het is wel echt, het is geen standvastig iets, ik wil absoluut geen blauwdruk, want daar 

moeten we juist vanaf.  

 

De heer AYGÜN: Voorzitter, een vervolgvraag. Is het niet één van de projecten dan in de startnotitie dat 

staat vermeld dat we moeten experimenteren en leren. Juist dat zorgt ervoor dat wij daar naartoe gaan 

wat u wilt.  

 

Mevrouw DERKS: Ik denk juist dat je daarvoor al een keuze hebt moeten maken van dit is het stukje, dus 

willen wij dan ik noem maar even willen wij de bemiddelaar zijn, dan moet je gaan onderzoeken met die 



 
 

Verslag raadsvergadering 22 april 2015     pagina 22 

projecten op welke wijze je die bemiddelaarsrol kunt innemen. Welke wijze de rol de burger in dat stukje 

van wijze van het model in kan nemen. Als je nu gaat experimenteren en je gaat alle kanten op 

experimenteren zal naar mijn idee het effect niet zo zijn dat je het juiste model gaat vinden, want je hebt 

daar echt wel een model voor nodig. Ik heb allerlei modellen liggen, ik kan het wel laten zien maar daar is 

deze vergadering niet voor. Maar het is echt belangrijk om die focus te leggen om die verwachtingen te 

managen om te weten waar we naartoe gaan, dus gaan we onderhandelen, worden we onderhandelaar, 

willen we bemiddelaar zijn of willen we gewoon alleen, willen we faciliteren, kaders stellen en beleid toch 

wel deels toch wel blijven bepalen. 

 

De VOORZITTER: De heer, de heer Van den Beemt? 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij had de PvdA aangekondigd met een 

motie te gaan komen en ik wil graag weten of u die nog in uw eerste termijn gaat indienen. 

 

Mevrouw DERKS: Zoals ik zojuist aangaf heb ik net gevraagd of het mogelijk is dat in de tweede termijn 

te doen en dat ga ik in de tweede termijn doen of niet.  

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Het voordeel van indienen in eerste termijn zou 

namelijk zijn dat wij met z’n allen inhoudelijk kunnen reageren en even elkaar kunnen bevragen in de 

tweede termijn, want de PvdA zit in de tweede termijn pas aan het eind van het rijtje. 

 

Mevrouw DERKS: Nou, dat zou ik heel jammer vinden. Maar ik denk dat als u mij verhaal heeft gezien dat 

ik ook gestuurd heb en toch geluisterd hebt dan is dat de essentie van de motie. Dus ik neem aan dat dat 

toch voldoende moet zijn.  

 

De VOORZITTER: Dank u, de heer Schijvenaars nog, het is nog net geen termijn. Interruptie, nou op het 

randje. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Dan heb ik een hele eenvoudige vraag aan de Partij 

van de Arbeid-fractie, willen zij terug naar de maakbaarheid van een samenleving want dat beluister ik 

toch een beetje uit het hele betoog. En als de Partij van de Arbeid-fractie op zoek is naar een model 

bedoelt zij dan het model van de lerende organisatie wat al vele jaren in allerlei organisaties wordt 

toegepast  en wat uitstekend werkt en precies doet datgene wat u in het dictum vraagt.  

 

Mevrouw DERKS: Nee, ik wil niet terug naar een lerende organisatie. Ik ben ook niet van de, voor de 

maakbaarheid, daarom moet je juist een model vaststellen waarin je het goed, waarin je dat duidelijk kunt 

stellen ook naar de burgers, wat wordt er van hen verwacht, wat kunnen ze van ons verwachten, wat 

kunnen de maatschappelijke organisaties verwachten. En een lerende organisatie is natuurlijk wel een 

hele andere, omdat het een organisatie betreft het woord zegt het al het gaat hier om netwerken tussen 

verschillende stekels met verschillende belangen die ook op een heel ander niveau opereren, dus dat 

heeft niets met lerende organisaties van doen volgens mij.  

 

De VOORZITTER: Oké, mevrouw Derks, dank u wel. Dat was de zijde van u raad in eerste termijn. Het 

antwoord is nu aan eerste termijn wethouder Schenk. En u kunt motie 3 buiten het debat houden wat 

betreft dit agendapunt.  

 

Mevrouw SCHENK: Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad motie 3 komt dadelijk aan de orde. Dan zal ik 

inderdaad reageren op motie 4 ingediend door Nieuwe Democraten. In de termijn, in de eerste termijn 

van Nieuwe Democraten hoorde ik heel erg het verhaal van het is nogal druk. Er zijn veel inwoners bezig 

allerlei groepjes zijn van alles aan het doen buiten. Er zijn er ook nog eens heel veel ambtenaren druk 

bezig en bestuurlijk begeven de wethouders zich ook nogal veel buiten. Ja, ik ging ervan uit dat dat de 

bedoeling was, dat zit ook helemaal in onze dienstverleningsvisie. Meer lijntjes leggen, meer lijntjes 

tussen overheid en inwoners. We moeten weer dichterbij elkaar komen te staan en daar hebben we de 

afgelopen jaren ook hard aan gewerkt en wij zetten die lijn ook voort. Dus ja, het klopt dat het drukker 

wordt want dat is ook altijd onze visie geweest. Het feit dat wij het ook druk buiten hebben met inwoners 

dat klopt ook, maar dat is ook een streven wat wij hebben. Niet alleen een streven die we hier alleen in 
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Roosendaal hebben maar in heel den lande zie je de beweging richting een netwerksamenleving. En in 

een netwerk zitten vaak vele mensen en hoe groter die netwerken zijn hoe meer je voor elkaar kunt 

krijgen. Ja, dat is inherent aan dat het dan drukker wordt. Het besluit kan ik dan niet helemaal goed 

rijmen, wellicht begrijp ik het dan niet helemaal voldoende. Maar ja zie ik eigenlijk niet zo heel goed in 

waarom ik zou moeten aanraden om met deze motie in te stemmen. Het verhaal van de Partij van de 

Arbeid daarin tegen, ik heb ook het verhaal van de Partij van de Arbeid in de Commissie gehoord en ik 

heb ook gemerkt dat het voor wat verwarring heeft gezorgd ook binnen de raad. Maar ik denk dat ik de 

Partij van de Arbeid wel begrijp en wat ik graag even wil zeggen die vitaliteitskaarten die geven die stip op 

de horizon. Die geven aan ook in de gesprekken die we gaan voeren, nou waar willen we naartoe, welke 

zaken willen bereiken om voor ieder gebied naar een hogere vitaliteit te komen. Maar de vraag is hoe je 

gaat, hoe ga je dat doen. Dat is nog een lastige en volgens mij in het betoog van de Partij van de Arbeid 

richt het zich daar dan op van hoe ga je nu afwegen dan dat de ene aanpak wel past om verder bij die stip 

op de horizon te komen en de andere niet. Ik moet zeggen, daar ben ik zelf erg druk mee bezig want niet 

alleen wij in de gemeente Roosendaal voelen die druk omdat we in die kantelende beweging zitten, dat is 

in den lande ook zo. En het is ook zelfs dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook deze druk voelt 

om met zo’n model te komen.  Daar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels ook een 

opdracht voor verstrekt om met een model te komen, om gemeentes hiermee op weg te helpen. Die 

opdracht hebben ze weggezet bij het Instituut voor Publieke Waarden, de heer Harry Kruiter is met dat 

model bezig. Inmiddels is daar een concept van af. Ik heb ook contact met Harry Kruiter hierover en 

binnenkort een gesprek met hem om eens te kijken of we Roosendaal ook als pilotproject kunnen 

gebruiken om dat concept ook uit te testen. Ik, ik verwacht eigenlijk dat u daar een beetje naar op zoek 

bent. Ik ben daarmee bezig dat wil ik graag meegeven. Ja, die vragen die u schetst in uw betoog daar kan 

ik ook, ik vind ook dat zijn ook gewoon vragen waar we momenteel mee te maken hebben in deze 

samenleving. Ja, daar wil ik het graag bij laten. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan kijk ik even naar u raad in tweede termijn. Ik inventariseer 

even wie het woord wenst. De heer Van Gestel… Oké, ik meen te hebben gehoord van de heer 

Goossens en dat is dat is toch het voordeel dat we geplaceerd zijn blijven zitten dat u fluisterde dat u een 

schorsing zou willen. Pak even de microfoon of dat klopt. 

 

De heer GOOSSENS: Ja, voorzitter, mag ik, mogen wij verzoeken om een schorsing van een paar 

minuutjes om te overleggen over de inspraak met, met de andere partijen.  

 

De VOORZITTER: Ja, vijf minuten volstaat? 

 

De heer GOOSSENS: Ja, prima. Ja, hoor. 

 

De VOORZITTER: Dan komen wij iets voor 21.20 weer in vergadering bijeen.  

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, de vijf minuutjes zijn om als u allemaal weer uw plaats zou willen 

innemen dan vervolgens wij met de tweede termijn van de zijde van u raad. Wij hervatten de vergadering 

en dan begin ik in de tweede termijn met de fracties die nog niet in eerste termijn hebben gesproken. Ik 

begin met de heer Van Gestel van de fractie van de VLP. 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ja op veel punten verschilt het college met hun voorstel natuurlijk met 

de VLP op inhoud. Wij denken op sommige punten gewoon anders over hoe we de zaken met de 

samenleving aan moeten pakken. En bovenal verschillen we van mening met een aantal mensen in de 

gemeenteraad die vinden dat er mandaat moet komen voor bewonersplatforms of mandaat moet komen 

voor groeperingen van bewoners. Dat mandaat is beperkt, immers wij als gemeenteraad moeten gaan 

over de stad over de gehele gemeente, over alle dorpen en alles in samenhang. Niet alles kan door 

inwoners altijd worden besloten. Daar zit gewoon een doodlopende weg, mensen komen daar niet uit. De 

ene groep is tegen, de andere is weer voor. En voorzitter, de startnotitie biedt voor ons geen houvast, het 
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biedt voor ons ook geen inzicht in hoe de wethouder om wil gaan en dat is motie 2 van de Partij van de 

Arbeid met de burgerparticipatie. En wij hebben een debat aangekondigd. We zullen dat debat ook gaan 

voeren. En wij doen een oproep aan de Partij van de Arbeid om de motie niet vanavond in te dienen, aan 

te houden en in de cyclus als eigenstandige motie te brengen de volgende ronde. En dan hebben wij het 

momentum waarop we het debat kunnen voeren over participatie hoe wij daarover denken. De wethouder 

was daar heel positief over. GroenLinks en wijzelf, VLP, hebben dat ook aangekondigd dat wij dat op de 

agenda willen plaatsen, laten we het dan samen met u motie als leidraad doen, dan kunnen we daar in 

ieder geval mee aan de slag, voorzitter, dat lijkt me wijs. En voorzitter, laten we wel wezen buurten, het 

gaat om een buurt, het gaat om een groep mensen die betrokken is wat er in de buurt gebeurt, de buren 

kennen, die de straat kennen, die misschien wel de buurtpreventie zijn, die met elkaar op de koffie gaan, 

of elkaar helpen in tijden van nood zoals we dat wel zien, voorzitter. En daar hebben we geen structuren 

voor nodig, daar hebben wij geen platforms voor nodig met convenanten. Zie wat er gebeurt 

Bewonersplatform Langdonk als we als gemeenteraad een besluit nemen dat ten goede komt aan de 

gehele gemeenschap, dan vindt het Platform Langdonk dat ze te kort worden gedaan met het convenant 

wat ze hebben gesloten met de gemeente. Ja dat, voorzitter, dat moet er eens een keer uit. En daarin 

verschillen we fundamenteel wellicht van mening. En daarom, voorzitter, is het voor ons helder geweest in 

de fractievergadering om te afwegen of we nu wel of niet voor zo’n startnotitie kunnen zijn. En weet u, 

voorzitter, er zit ook geen schade in, want dan kun u in ieder geval budgetten gaan verzamelen om 

volgend jaar budgetten uit te geven voor de vitale wijken en dorpen, iets wat duidelijk ten goede komt aan 

ook buurten en dorpen. Dat, voorzitter, is voor ons wel doorslaggevend dat u wel verder kan, maar niet 

zonder debat. Dus als u ons toezegt dat het debat er mag komen over burgerparticipatie met de raad dan 

kunnen we in ieder geval met elkaar goed voelen hoe we daarin staan. En voorzitter, wellicht is een ruil 

ook toegestaan. Wij geven u het raadsvoorstel en dan hopen wij zo meteen de Pius X en de Ruilwinkel te 

mogen behouden.  Dank u wel, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik ga naar meneer Missal van de fractie van de SP. 

 

De heer MISSAL: Dank u, voorzitter. Wat ons betreft kunt u rekenen met toestemming voor dit 

raadsvoorstel. En in feite is de gemeente al begonnen met de vitale wijken en dorpen. Kijk alleen al naar 

bijlage 3 wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar ongeveer. En dit lopende proces, dit experiment is 

wat ons betreft het aftasten van de wederzijdse mogelijkheden en grenzen en die moet je niet frustreren 

door aanscherping van kaders. De centrale vraag die altijd zal blijven is, waarover mogen de burgers 

meepraten en waarover gaat de raad en het college. En ik denk dat dit experiment deze praktische 

toepassing het zal uitwijzen wat kan en wat niet kan. En daarom vinden we ook die twee moties mandaat 

bewonersplatform en motie van de PvdA eigenlijk ja contraproductief. 

 

De VOORZITTER: Nee, er is nog geen motie van de PvdA. 

 

De heer MISSAL: Ja, ik wil er toch op vooruitlopen. 

 

De VOORZITTER: Nee, nee, nee… 

 

De heer MISSAL: Mag ik er niet… Oké. 

 

De VOORZITTER: Even voor het verslag voor, de notulen, nee even, er is geen motie van de PvdA op dit 

moment. 

 

De heer MISSAL: Goed. Het is allemaal zeer theoretisch en laten we gewoon naar de praktijk kijken wat 

er uit komt. Geef het een kans en heb vertrouwen in de ambtenaren die het moeten waarmaken en de 

burgers die het ook moeten doen, het moet samen gebeuren en het is een experiment. En geef er nou 

geen kaders aan, want wat er tot nu toe gebeurd is dat is ja dat is gewoon prachtig, vind ik, laten we op 

die manier voortgaan en het uitproberen.   

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan de heer Vermeulen van de fractie van D66. 
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De heer VERMEULEN: Ja, dank u, voorzitter. Heel kort. Het programma an sich prima, het is tot stand 

gekomen ook met de Commissie die vanuit de raad is ingesteld. En ik begrijp van de wethouder dat zij 

verder aan de slag wil met het model wat net is aangegeven om daar in de toekomst naar te kijken hoe 

nu verder. Mijn vraag is nu, de Commissie is feitelijk met zijn opdracht klaar, maar wij zouden het wel 

prettig vinden als die Commissie door kan gaan. En mijn vraag is, is daar nog een bevestiging voor nodig 

om die ook mee te nemen in die toekomst, want dat lijkt ons wat ons betreft wel verstandig om dat op 

deze manier te doen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Vermeulen. Het woord is vervolgens aan de heer Aygün van de 

fractie van het CDA. 

 

De heer AYGÜN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is wat verwarring ontstaan omdat ik het onderwerp 

heb teruggenomen naar de fractie. Ik heb dat gedaan omdat ik ook in de Commissie heb besproken met 

de wethouder onder andere dat de wijze waarop wij dat onderwerp hebben geagendeerd vragen opriep, 

vooral als het gaat om burgers, burgers die gaan participeren dat het mis kan gaan. En wat we dan als, 

als raad, als college moeten gaan doen. En daar heeft de wethouder op gereageerd dat dat onderdeel is 

van het experimenteren, dat staat ook in de startnotitie. Dus ik zou de wethouder willen vragen omdat in 

de voortgangsrapportage om daar ook aandacht aan te besteden. Verder ook in lijn met mijn voorganger, 

landelijk concept waar de wethouder het over heeft, daar hebben we vertrouwen in dat dat goed komt. En 

ook als reactie naar de VLP-fractie burgerparticipatie vinden wij uiteraard ook zeer belangrijk en als daar 

een debat komt in de volgende cyclus daar gaan wij aan meedoen. Voorzitter, tenslotte nog even 

reageren op de motie die ingediend is door de Nieuwe Democraten. Besluit, eerste dictum is een beetje 

vaag naar mijn inzien. Een vraag aan de Nieuwe Democraten dat had ik blijkbaar ook eerder kunnen 

vragen, van stel je voor dat er een nieuwe organisatie komt een buurtschap bijvoorbeeld hoe ga je dan 

daarmee om? Verder zullen wij deze motie niet gaan steunen en die andere motie is niet ingediend, 

voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün. Dan vervolgens ga ik naar de heer Goossens van de 

Roosendaalse Lijst.  

 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst is diep geworteld in de 

Roosendaalse samenleving heeft samen met de VVD de motie opgesteld en ziet dit raadsvoorstel als een 

mooi resultaat uit haar verkiezingsprogramma. Maar zoals ik zojuist in de interruptie zei de doe-

democratie is heel divers. Spelregels opstellen voor de doe-democratie valt door die diversiteit niet mee. 

Het is een beetje als badmintonnen en rugbyen tegelijk. De ene keer gooi je een shuttletje met een klein 

tikje over het net heen, een andere keer zit je met z’n allen in een scrum. De regels en verloop van het 

spel zijn telkens geheel anders, wel is er één spelregel die bij alles geldt en dat is fairplay. Als wij fairplay 

als raad voorop kunnen stellen en mee bewegen met de initiatieven kunnen we veel leren van elkaar  en 

de representatieve democratie en de doe-democratie met elkaar verbinden. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar de volgorde van de sprekers in eerste termijn. De heer 

Schijvenaars.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid-fractie die kwam daarstraks en 

het was ook ingeleid met een uitgebreide mail over een soort model. En de wethouder gaf aan dat zij ook 

via BZK met Publieke Waarden nadenkt over dat Roosendaal daarin een voorbeeldrol zou kunnen gaan 

vervullen. Om nu toch even een gevoel te krijgen wat nou precies wordt bedoeld met zo’n model en we 

gaan het er zo dadelijk over hebben inhoudelijk bij het volgende agendapunt, als we nu kijken naar de 

ontwikkelingen bij de Pius X. Daar is op een bepaald moment is daar iets van onderop gaan groeien, 

gaan ontwikkelen en vervolgens is dat geëindigd. Het bestuur is opgestapt. Er is een Ruilwinkel die van 

alles en nog wat probeert en nu komt het college bij monde van wethouder schenk met een oplossing van 

bovenaf. Daar gaan we het zo over hebben. Maar bedoelt nu de Partij van de Arbeid-fractie dat met het 

model zoals zij dat dan in gedachten hebben dat dan dit soort ontwikkelingen, dit soort spanningen 

daarmee worden voorkomen? Ik wil daar graag over zo dadelijk in de tweede termijn van de Partij van de 

Arbeid-fractie.  En dan de wethouder zegt ja het is maar goed ook dat het zo druk is in al die wijken en 

dorpen, want we willen juist met zoveel mogelijk inwoners gaan participeren op elk mogelijk terrein. Daar 
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zijn we het over eens. Maar wat wij zorgelijk vinden is dat er tegenwoordig wel heel veel mensen daar 

omheen dartelen. De ene keer is het aan een wijktafel, dan is het weer in een regulier overleg, dan is het 

weer een een-tweetje. Kortom hoe weten nu inwoners bij wie zij terecht moeten voor welke activiteiten en 

ook met welk mandaat en ook met welk budget er gewerkt gaat worden. Dat bedoelen wij met die enorme 

drukte op allerlei niveaus. En ik hoor nog even graag een reactie hierop van de wethouder. En als het dan 

gaat om het raadsvoorstel met al die vitaliteitskaarten, ja dat is een prima hulpmiddel, een prima stip op 

de horizon om te gaan kijken hoe we dan met elkaar uiteindelijk politieke keuzes maken wat we doen en 

wat we laten, voorzitter. Dus het raadsvoorstel in essentie zullen wij ook gaan steunen. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Matthijssen heeft inmiddels aangegeven af te zien van zijn 

tweede termijn. En dan tenslotte kijk ik naar mevrouw Esther Derks van de Partij van de Arbeid. 

 

Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben in ieder geval blij dat er toch wat reacties zijn los 

geroepen. En ik ben blij met de positieve reactie van de wethouder. Ik wil op een aantal dingen reageren 

op vragen die naar boven zijn gekomen die ja, oproepen die er zijn gesteld en ook een opmerking. De SP 

zei een heel theoretisch verhaal maar ik meen toch echt dat ik heel praktisch ben begonnen met allerlei 

vragen hoe we dat zien en hoe we dat zouden kunnen oplossen en wie waar over gaat. Dus het was in 

ieder geval naar mijn gevoel was het ook zeker praktisch. Het betreft inderdaad dus de hoe vraag, hoe 

gaan we dat dan doen en daar heb je iets voor nodig. En of dat nou een model heet of welk woord je er 

nou aan geeft dat is niet eens zo van belang, het gaat erom dat we met iets gaan komen. En ik ben dus 

blij dat er wordt gewerkt aan zo’n model en dat we heel misschien ook wel een pilot gaan worden in, in, in 

Roosendaal. En ik hoop ook dat de wethouder hier binnenkort ook een terugkoppeling over geeft. In het 

kader daarvan zou het ook heel mooi zijn als wij de Werkgroep hiervoor in stand zouden houden om ook 

in dit proces meegenomen te worden naast de burgers, de inwoners van wijken maar ook dat wij met 

deze Werkgroep continueren om daar verder over door te praten. Dat zou wel heel mooi zijn. Een reactie 

op de motie om die, aan, om die niet aan, om die aan te houden maar in de volgende periode om een 

debat te voeren. Ik vraag me af of we dat moeten willen. Is het niet een voortdurend debat, het is een 

startnotitie, we hebben nu een plan waar we mee aan de gang gaan, dat kan ook verder in de Werkgroep 

meegenomen worden. En natuurlijk komt het in debat, want het zal ook ieder keer weer terugkomen. Het 

is niet één debat, het is een voortdurend debat. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

 

De heer VAN GESTEL: Even voor de goede orde, voorzitter. Uw fractie heeft ook in de Commissie de 

VLP niet gesteund waar het ging om het voeren van het debat op dat onderwerp omdat dat niet 

nadrukkelijk betrokken was in de stukken. Toen is het debat toch gevoerd uiteindelijk, nou daar hebben 

we dan maar deels in mee kunnen participeren, zal ik dat woord zelf ook gebruiken. En dat voorzitter 

brengt mij wel tot nog een keer het sterk advies ga met ons dan eerst het debat aan hoe wij de kaders 

zien en hoe de wethouder er nou echt in staat als het gaat om burgerparticipatie, dat hebben wij van de 

wethouder niet gehoord, is ook te uitvoering om dat hier op dit raadsvoorstel te bespreken. En ga met ons 

dan eventueel een motie aannemen waarin we zeggen nou wethouder komt u maar eens met iets 

concreets of niet, want misschien zit ze wel op uw lijn. Maar, ik denk, dat dat het juiste moment is en niet 

vanavond.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 

 

Mevrouw DERKS: Ja, ik ben nog steeds van mening dat het debat gevoerd moet blijven worden en als ik 

zo kijk naar de notitie naar de voornemens hiermee aan de slag te gaan en ook naar de reacties hier in de 

raad, het is gewoon een heel moeilijk onderwerp. En ik denk dat we ons beter eerst kunnen laten voeden 

door informatie van buiten, door informatie uit een Werkgroep en het dan in de raad te brengen zodat we 

dan echt, echt eens ergens over kunnen spreken. Want het is wat dat betreft dat mag ik de SP wel weer 

nageven is het dan weer heel redelijk theoretisch, dus natuurlijk we blijven debat voeren en dat gaan we 

ook zeker doen. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter en dan kom ik op uw eerste termijn uit de Commissie, u, dat was 

voor mij een beetje een warrig verhaal. U bent nu wat duidelijker. Maar dan komt u weer met die 
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Werkgroep, ja maar dat vind ik dan niet echt heel praktisch want dat is dan weer gezellig met elkaar tête-

à-tête in een kamertje zitten en gezellig gedachtes uitwisselen. Volgens mij moeten we dat met elkaar 

doen op het juiste moment in de Commissie. Maar goed, voorzitter ze zal hem indienen en wij zullen daar 

tegen stemmen. Dank u wel.   

 

Mevrouw DERKS: Even kijken. Ja, ik zit even te denken wat ik nou nog meer wilde vertellen. Volgens mij 

heb ik bijna alles wel genoemd, behalve de vraag van de Nieuwe Democraten over het model of wat, hoe 

je het ook zou willen noemen. Over zo’n zaak als rond de Pius X of de Ruilwinkel. Nou, ik kan in ieder 

geval zeggen als je een vorm van model hebt, een houvast creëert waarbij je dus ook wat ik al vaker heb 

gezegd iets over die verwachtingen kan zeggen, waarbij je dus duidelijkheid creëert en daarmee kun je 

teleurstellingen in ieder geval gemakkelijker voorkomen. Je kunt nooit niks, niet alles voorkomen, maar 

teleurstellingen kun je dan wel voorkomen omdat er duidelijkheid is en je verwachtingen kunt managen. 

Op basis dus van de reactie van de wethouder hebben wij besloten onze motie niet in te dienen omdat we 

verwachten dat er een mooie samenwerking gaat komen rond dit thema. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dus, laten we het zo zeggen de, de wat nooit was ingediend een nooit 

besproken dat is nu ook, dus vergeet het voor dit moment. Het komt terug ooit. Oké. Dan zijn wij van de 

zijde van de raad door de tweede termijn heen dan is het de reactie van onze wethouder, mevrouw 

Schenk. 

 

Mevrouw SCHENK: Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik kan kort zijn, want er zijn niet veel vragen meer die 

openstaan. Of er een debat gaat komen dat is niet aan mij, dat is aan u, aan u raad om daarover te 

besluiten. Ik heb van D66 nog wel een vraag gehoord over hoe zit dan nu met deze Werkgroep. Het staat 

ook in de startnotitie onder het kopje procesafspraken, daar staat in dat vanuit de Werkgroep is 

voorgesteld om de Werkgroep in stand te houden als sparringpartner. Dat kunt u teruglezen onder het 

kopje procesafspraken. En verder heb ik ja nog wel een vraag gehoord van het CDA in het 

voortgangsrapportage kom ik op dit soort zaken terug. Ik kom natuurlijk terug op wat we hebben 

opgehaald naar aanleiding van de gesprekken over die vitaliteitskaarten, die stippen op de horizon. En 

hier en daar zal ook wel een hoe-vraag ingevuld zijn, dus dat komt zeker terug. En verder de vraag van 

de Nieuwe Democraten. Ja, ik zie problematieken toch heel anders, denk ik, dan de fractie van de 

Nieuwe Democraten. En ja wil hem liever dan niet bij die mandaten discussie houden. Dat is mijn reactie.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan zijn wij door de beraadslagingen heen en gaan wij 

stemmen. Dat is over het, ten eerste over het voorstel zelf en vervolgens een motie. Eerst over het 

voorstel programma vitale wijken en dorpen. Eén uwer behoefte op dit punt aan een stemverklaring 

vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit raadsvoorstel? Daarvoor heeft u allen gestemd, 

dat zie ik goed. Ja, bij unanimiteit aanvaard.  

 

De VOORZITTER: Dan hebben we motie nummer 4… 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 

 

De VOORZITTER: Ja? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Die motie houden we aan. 

 

De VOORZITTER: Motie nummer 4 “Mandaat bewonersplatforms” wordt aangehouden, betekent dat ze 

nu niet in besluitvorming wordt gebracht, maar op een later moment. Akkoord. 

 

d.  Voorstel 18 Evaluatie Kansen voor Kalsdonk 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 6, d van Dirk evaluatie kansen voor Kalsdonk. En 

wellicht ten overvloede, maar zeg ik u dat reeds de ingediende motie 3 “Behoud Ruilwinkel Kalsdonk” 

reeds op dit punt ook is, als ingediend geldt en onderdeel uitmaakt van de beraadslaging. Ik kijk even 

naar, naar goed gebruik de fracties die hebben aangegeven in de Commissie om hierover te willen 

spreken. Als ik het goed heb dan zie ik de Nieuwe Democraten, dat is de heer Schijvenaars. Ik zie de 

fractie van de SP dat zal mevrouw Oudhof worden. En ik zie de fractie van de Partij van de Arbeid 
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mevrouw Derks ook op dit onderdeel. Dat is het dan voor de eerste termijn van de zijde van u raad als ik 

het goed zie. Ja, dan starten wij met… Ja, meneer, meneer Brouwers, tweede termijn, ja dat, ja dat is zo. 

De Nieuwe Democraten, de fractie Nieuwe Democraten, de heer Schijvenaars het woord is aan u.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. In de Commissie sprak de VLP dat het kwalitatieve rapport 

herschreven zou zijn. En daarover kwam vervolgens geen reactie meer noch van de VLP, noch van het 

college en we zouden toch hierover graag helderheid vernemen. Het is ons wel opgevallen dat in het 

rapport weinig tot geen citaten zijn opgenomen wat zoals gebruikelijk toch wel vaak plaatsvindt bij 

kwalitatief onderzoek, juist om de geur en de kleur te duiden. Herkent de wethouder dit? We vonden het 

wel vreemd dat bij het raadsvoorstel zelf het kwalitatieve onderzoek is weggelaten bij de beslispunten. 

Dat lijkt een detail en de wethouder gaf gelukkig zelf ook aan dat het onderzoek er gewoon bijhoort en 

daarom komen wij met een technisch amendement om deze omissie te herstellen, voorzitter. En laat ik 

dat maar gelijk indienen. Als u het klokje ook stilzet, voorzitter. Toch of gebeurt dat niet meer 

tegenwoordig? Het amendement Nieuwe Democraten evaluatie kansen voor Kalsdonk. Beslispunt 1 

“kennis te nemen van de evaluatie kansen voor Kalsdonk” wordt gewijzigd in “kennis te nemen van de 

evaluatie kansen voor Kalsdonk en het kwalitatieve onderzoek kansen voor Kalsdonk”. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 8 wordt genoemd “Evaluatie kansen voor 

Kalsdonk” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging.  

 

De heer SCHIJVENAARS: En als je dan kijkt naar het kwalitatieve onderzoek, voorzitter, de 

eindconclusies spreken toch wel boekdelen. En we hopen dat het college hiermee aan de slag gaat. We 

noemen ze nog maar even. Toon de maatschappelijke waarde aan, maak veranderingen structureel, 

denk meer vanuit inwoners en laat ontwikkelingen meer organisch groeien van onderop in plaats van 

mechanisch van bovenaf. Vindt de wethouder dit ook? En als dan de wethouder vindt dat dit zo is en ze 

onderschrijft neem ik aan de conclusies van dat kwalitatieve onderzoek dan is het toch vreemd dat de 

Pius X wat van onderaf is gaan werken, vervolgens door het college van bovenaf wordt aangestuurd. En 

ook nog volgens publicaties in de krant, want het voorstel moet nog gaan komen, wordt opgezadeld met 

allerlei vreemde activiteiten voor de wijk Kalsdonk als een koopjeshal, rolstoelcentrale en de voedselbank. 

De vraag is dan ook welke conclusies trekt het college dan uit die aanbevelingen van het kwalitatieve  

onderzoek. En hoe gaat nu het college aan de slag met de, met een oplossing te vinden voor de 

Ruilwinkel en voor de Pius X. En voorzitter, die motie is al door ons ingediend ook namens de Partij van 

de Arbeid en de VLP. Voorzitter en wat ons toch wel heel erg bevreemd is dat het bestuur van de Pius X 

kwam met een voorstel om daar een maatschappelijk verzamelgebouw van te maken een hoop discussie 

en vervolgens werd het door Stadserf gewoon in de prullenbak geplaatst. En dan vervolgens weken, 

maanden later komt het college met het voorstel om precies dat te gaan doen wat het voormalige bestuur 

van de Pius X had willen doen. Wat is daar nu de reden van. Waarom eerst iets afwijzen om het 

vervolgens zelf aan te gaan bieden. Hoe zit de wethouder hierin en wat betekent het dan ook voor andere 

initiatieven maar zeker ook ten aanzien van de Pius X het gebouw, het bestuur wat inmiddels ter ziele is 

gegaan. Maar dan die Ruilwinkel, in de beeldvorming en in de Commissie is daar uitgebreid over 

gesproken en iedereen, misschien vergis, vergeet ik iemand, maar nagenoeg iedereen was enthousiast 

over de Ruilwinkel. Dat was nou het voorbeeld van hoe de inwoners gefaciliteerd moesten gaan worden. 

Dat was nou precies datgene wat wij met elkaar willen, zij pakten van onderop pakten zij hele belangrijke 

taken op. Zij lieten zien hoe het werkt. En dat had een enorme spin-off en iedereen was enthousiast en 

eigenlijk was er alleen maar applaus.  Het was juist ook bedoeld voor de wijk Kalsdonk juist van die wijk 

als een vitale wijk nog meer in kracht te zetten. En na het vlammende betoog van de manager van de 

Ruilwinkel gingen de handen ook hier op elkaar. Maar dan vervolgens komt de wethouder met een 

voorstel wat natuurlijk nagenoeg haaks staat op alles waar de Ruilwinkel voor staat. Niet meer van 

onderop nee van bovenaf… 

 

De VOORZITTER: De heer …. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Niet meer specifiek voor de wijk zelf, nee maar plotseling een 

verzamelgebouw voor heel veel functies vanuit heel Roosendaal. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, interruptie. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Toen de heer Schijvenaars bij het verkeerde 

agendapunt overigens deze motie in had gediend toen heb ik hem een vraag gesteld en daar dook hij 

toen heel handig voor weg door het ergens anders over te gaan hebben, maar ik wil nog steeds antwoord 

op mijn vraag van daarstraks.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Wat was uw vraag? 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voor de zendtijd meneer schijvenaars, hebben we met z’n allen 

heel veel aan. Voorzitter, in de motie die ingediend is staat dat de overgrote politieke meerderheid  

voorbehoud van de Ruilwinkel is, daar staat in dat het college van B en W voor behoud van de Ruilwinkel 

is, dus u constateert iedereen wil de Ruilwinkel behouden. En vervolgens komt u met een besluit dat we 

de Ruilwinkel moeten behouden. Nou, dat vond ik dus een beetje een rare gang van zaken. Waarom? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, u kunt dat heel raar vinden maar waar wij het over hadden in de 

beeldvorming en waar wij het over hadden in de Commissie was de Ruilwinkel zoals die draait. De 

Ruilwinkel met al die vrijwilligers, de Ruilwinkel met al die toegevoegde waarde, daar ging het over. En 

vervolgens komt het college nu tenminste daar lijkt het op, straks met een voorstel waarin ze zegt ja we 

gaan wel verder met de Ruilwinkel maar alleen maar in naam. Maar zoals het bedoeld was we gaan het 

afslanken, we gaan het kleiner maken, we gaan het beperken, we gaan het op de etage gooien, dat is 

niet de Ruilwinkel zoals we zijn begonnen. Dat is niet de Ruilwinkel waar iedereen hier dolenthousiast 

over was en dat is ook niet de Ruilwinkel die we nu moeten afwijzen, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja maar dat is lekker wat de heer Schijvenaars nou 

zegt, want in uw motie staat ook gewoon de Ruilwinkel moet behouden worden. Daar staat ook niet wat u 

bedoelt met de Ruilwinkel, dus u zit hier wel mooie sier te plegen met allemaal mensen op die tribune die 

denken meneer Schijvenaars komt voor ons op, maar u doet niets anders dan het college. U houdt het bij 

één woord dat is gratis meneer Schijvenaars, niets is gratis, het is gewoon makkelijk wat u doet.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dat de VVD… 

 

De VOORZITTER: Nee, we maken niet elkaars zinnen af. Dat is wel zo ordelijk voor de mensen die 

luisteren en zo. Meneer Schijvenaars… 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dat de VVD deze interpretatie geeft is aan de VVD. Maar als we 

kijken naar de inzet en naar de resultaten van de Ruilwinkel dragen ze ook heel veel bij aan allerlei 

maatschappelijke effecten. Maatschappelijke effecten die zonder de Ruilwinkel in die wijk niet zouden zijn 

gerealiseerd, tenzij we daar weer hele dure professionals van wie dan ook voor gaan inzetten. Het is juist 

dat de Ruilwinkel inderdaad zo ongelooflijk van onderop en zo effectief is en zo efficiënt is met al die 

vrijwilligers en precies datgene doen wat wij met elkaar allemaal willen in het kader van participatie wat 

juist zoveel oplevert, wat juist zoveel besparingen zorgt voor wat wij hier aan het doen zijn. En als je dan 

vervolgens zegt ze mogen wel al die besparingen opleveren maar het mag vervolgens van ons uit geen 

cent kosten, voorzitter, dan denk ik dat u de mensen van de Ruilwinkel daarmee heel erg beledigd.  

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Kijk dat bedoel ik nou met makkelijk. In de papieren van meneer 

Schijvenaars staat niets anders dan wat het college al verteld heeft. Het enige wat u doet is vertellen wat 

voor een fantastische dingen de Ruilwinkel doet en daar heeft u 100% gelijk in. Maar vervolgens u 

gebruikt gewoon een lege tekst om uzelf weer te profileren en het verandert niets aan de werkelijkheid. 

En daar hou ik het bij, voorzitter. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter… 
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De VOORZITTER: De heer Yap? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Nou, ik wil graag even reageren, voorzitter, op deze laatste reactie. 

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Want in de Commissie in de beeldvorming en later in de Commissie hebben 

wij inhoudelijk hierover heel erg gesproken met elkaar. En toen was er in de raad bijna een meerderheid 

of er was een meerderheid in grote aantallen. En toen heb ik ook gezegd, ik heb het al aangekondigd 

toen al, laten we dan in ieder geval met elkaar nu afspreken dat we dan met elkaar de Ruilwinkel willen 

behouden. En dat we vervolgens gaan kijken van of dat per se moet in het gebouw moet de Pius X of dat 

het anders kan. Dat heb ik bewust uit elkaar getrokken, voorzitter, omdat ik vind dat we het eerst moeten 

hebben over de functie en dat is inderdaad het behoud van de Ruilwinkel in de oorspronkelijke bedoeling.  

En pas daarna gaan praten over de faciliteiten in welk gebouw, etcetera, etcetera. En ik hoop dat de VLP 

straks ook met een motie komt om dat deel van het behoud van de Ruilwinkel ook in te gaan dienen. 

 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

 

De heer YAP: Voorzitter, een vraag aan de heer Schijvenaars. U bent het, denk ik ,met de PvdA-fractie 

toch eens dat de VVD toch eigenlijk een karikatuur maakt van uw woorden van de Ruilwinkel en van deze 

motie die voorligt, omdat wij juist oproepen om samen met de betrokkenen de Ruilwinkel te komen tot een 

gedegen oplossing. Dat is wat letterlijk staat in die motie, toch voorzitter? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik denk dat u gelijk heeft. En ik denk dat het eigenlijk nog erger 

is dat de VVD vooral een karikatuur aan het maken is van zichzelf. Maar dat is aan de VVD, voorzitter, dat 

laat ik maar rusten. Terug naar de Pius X en terug naar de Ruilwinkel, voorzitter. Als wij nu ruim een jaar 

met elkaar bezig zijn in het nieuwe bestuursakkoord om alles te verbinden om van onderop te gaan 

werken en vooral onze inwoners centraal te stellen en willen vooral Kalsdonk als een vitale wijk echt, echt 

laten ontwikkelen, voorzitter, dan moeten wij dit soort initiatieven van onderop juist faciliteren en dan 

moeten wij ervoor waken, voorzitter, dat we nou van bovenaf, vanaf Stadserf door er van alles en nog wat 

bij te slepen eigenlijk daarmee de Ruilwinkel kleiner te maken, te hinderen in alle goede ontwikkelingen. 

En voorzitter is dat nou datgene wat dit college wil. Willen we nou plantjes laten groeien of gaan we er 

gelijk met een zeis overheen om het eerste mooie bloempje eraf te hakken, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Ik ga vervolgens naar de fractie van de SP 

mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie hebben we uitvoerig stilgestaan bij de 

evaluatie van de projecten van kansen voor Kalsdonk. Vanavond gaan we een besluit nemen om een 

aantal wijkprojecten in Kalsdonk voor de toekomst te proberen te borgen. In het raadsbesluit is daartoe 

onder andere opgenomen om een voorlopig budget van 100.000 euro en ook het resterende geld van 

kansen voor Kalsdonk beschikbaar te stellen, zodat de projecten zelfstandig zouden kunnen blijven 

draaien. Voorzitter, daar zullen wij mee instemmen. Maar in de Commissie heeft de SP aangegeven dat 

we daarnaast ook moeten inzetten opdat goedlopende projecten zoals bijvoorbeeld de Ruilwinkel maar 

ook andere projecten zoals samen tegen armoede-teams, de wijksportvereniging en ook heel veel andere 

projecten bestaansrecht blijven houden en dat we breder naar deze projecten moeten kijken. Dat geldt 

niet alleen voor de projecten in Kalsdonk maar ook voor de projecten in andere wijken en dorpen. De SP 

vindt dat we ook moeten kijken naar de totale maatschappelijke opbrengsten, met andere woorden het 

maatschappelijk rendement op lange termijn in plaats van kijken naar financieel rendement op korte 

termijn. We zien vaak ook dat zo’n project zorgt  voor allerlei maatschappelijke opbrengsten, bijvoorbeeld 

bestrijding van armoede, tegengaan van eenzaamheid, opdoen van werkervaring, re-integratie, opvang 

van jongeren, begeleiding van mensen die in onze maatschappij moeilijk mee kunnen komen, enzovoort, 

enzovoort. Kortom allerlei belangrijke doelen die ook gehaald worden. Doelen die nu nog vaak uit andere 

potjes gefinancierd worden. Financieren van deze projecten zou dus vanuit meerdere beleidsterreinen 

kunnen komen omdat het ook wat oplevert voor deze beleidsterreinen. De wethouder gaf in de 

Commissie al aan dat het college deze bredere werkwijze onderschrijft en steeds meer ook ter hand 
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neemt. Voorzitter, om dit als raad dan ook te ondersteunen en te stimuleren en ook recht te doen aan al 

die mensen die in de wijken en dorpen op eigen kracht en met elkaar zich inzetten om projecten draaiend 

te houden komt de SP met een motie. De motie, ik wil de motie ook inbrengen, de motie heet inzet op 

totale maatschappelijke effecten wijkprojecten. Ik lees het dictum voor. Draagt het college op een aanpak 

te kiezen waardoor de totale maatschappelijke opbrengsten worden benut en gewaardeerd. In de wijze 

van financiering in dergelijke projecten rekening te houden met het totale maatschappelijke effecten en 

derhalve nog meer de budgetten van diverse relevante beleidsterreinen daarbij in samenhang te 

betrekken. En de raad nader te blijven informeren over de aanpak en financiering van wijkprojecten. Dank 

u wel. 

 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 en heet “Inzet op totale maatschappelijke effecten 

wijkprojecten” en de heer Yap is net wat eerder bij de interruptiemicrofoon. Het woord is aan u. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, als u mij toestaat. Een korte vraag aan de SP. We begrijpen de inzet in uw 

motie. De vraag is kunt u dan wel instemmen met de beslispunten in dit raadsvoorstel, die zien al op het 

budget, want u zegt eigenlijk doe de juiste volgorde.  Eerst kijken wat het maatschappelijke effect is 

voordat we gaan financieren en in het raadsvoorstel wordt al gelijk budget gevraagd voor terwijl we niet 

echt inzicht hebben in dat maatschappelijk rendement.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: De heer Yap die vraagt of wij dan vinden dat die projecten eventueel gestopt zouden 

moeten worden omdat we dan eerst naar het maatschappelijk rendement zouden moeten gaan kijken. 

Nou, dat vindt de SP niet, want die projecten die draaien nu en die moeten blijven draaien om juist dat 

maatschappelijk rendement te gaan meten. Dus ik denk dat het heel slecht zou zijn om nu te zeggen we 

stoppen de financiering en we gaan eerst eens even een onderzoek doen. Dus dat zou een slechte 

werkwijze zijn. 

 

De heer YAP: Voorzitter, ik zeg ook niet dat we die financiering moet stoppen, maar dat je wel wat meer 

inzicht wil hebben in wat mevrouw Oudhof juist in haar eigen motie ook aankondigt. 

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de motie van de SP draagt het college op voor een aanpak te 

kiezen en de wijze van enzovoorts. Vindt u dat het college met betrekking tot, tot deze beslispunten dat ze 

dat al toepast de wijze waarop ze nu omgaan met de discussie Ruilwinkel en het gebouw de Pius X? 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik wil allereerst op de heer Schijvenaars toch reageren, dat ik vind dat hij 

hoe goed bedoeld, denk ik, de Ruilwinkel veel te veel naar voren schuift, want er zijn heel veel andere 

projecten die ook, die heel erg goed zijn. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat u nu die andere projecten 

laat zitten en niet noemt. En daarom willen wij het als SP het breder gaan trekken. En wij zijn een groot 

voorstander van de Ruilwinkel, dat hebben wij ook in de Commissie aangegeven. Maar het is goed dat 

het en-en is, we gaan naar de maatschappelijke opbrengst van die projecten kijken en we zorgen dat die 

projecten dat daar een discussie komt van wat levert het op. En ik denk dat dat nu al gaande is. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, uiteraard er zijn vele  andere goede projecten te noemen in kansen 

voor Kalsdonk, absoluut waar. Maar het dictum wat u hier indient via een motie blijft de vraag staan en 

dan appelleer ik toch maar even aan het, nou ja altijd het sociale hart van de SP. Zijn ze uiteindelijk dan 

toch voor het behoud van de Ruilwinkel zoals het zich nu aan het ontwikkelen is van onderop of is de SP-

fractie van mening dat het gewoon lekker centraal van bovenaf georganiseerd moet gaan worden zoals 

wellicht het voorstel eruit komt te zien van het college.  

 

Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, de heer Schijvenaars die heeft het allemaal over iets wat er uit gaat 

zien vanuit het college. Nou er ligt niets, er ligt geen raadsmededeling dus wat dat betreft ja is het praten 

voor, voor de, in de lucht denk ik, want u roept allemaal er komt iets aan. Er is nog niets, dus daar kan je 
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ook niet over hebben. Dus ik vind dat u voor uw beurt praat. En wat dat betreft denk ik van nou dan hou ik 

het hier even bij. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Kort, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Ja, heel kort. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Vindt dan de SP-fractie dat wethouder Schenk ook voor haar beurt heeft 

gesproken door mee te werken aan dat interview in BN DeStem? 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, als de heer Schijvenaars net zo goed geluisterd had dan hoef ik hier 

niet verder op te antwoorden.  

 

De VOORZITTER: Oké, dan gaan wij in de eerste ronde nog naar de fractie van de Partij van de Arbeid, 

mevrouw Derks. 

 

Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. In 2010 ontvingen de gemeente Roosendaal en AlleeWonen 1 

miljoen euro subsidie van het toenmalige Ministerie van VROM voor het programma kansen voor 

Kalsdonk. Doel hiervan was en is om de wijk leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Als je het 

programma onder de loep neemt is het een heel veelzijdig programma geworden dat werkt aan het 

verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid, aan het verbeteren van de communicatie met en tussen 

buurtbewoners, aan het aanscherpen van de sociale controle in de wijk. Daarnaast vond er een project 

plaats dat jongeren motiveert te werken aan een goed toekomstperspectief. En dan hebben we het breed 

besproken project Pius X, dat ruimte biedt aan een door burgers opgezet project de Ruilwinkel. Alle 

projecten zijn van maatschappelijke waarde, ze zijn in ieder geval ontstaan vanuit de motivatie de 

leefbaarheid te verbeteren. Het ene project is meer van maatschappelijke waarde dan het ander. De 

Ruilwinkel heeft aangetoond dat sommige initiatieven zich kunnen ontwikkelen als vliegwiel, als een soort 

spin in het web die allerlei mensen, organisaties en oplossingen verbindt. Daarom kunnen wij de stichting 

de Ruilwinkel en het werk van de projecttrekkers betitelen als een hoogstandje waar het de 

maatschappelijke meerwaarde betreft. Het programma kansen voor Kalsdonk is een leerschool voor de 

weg die wij willen gaan met de startnotitie vitale wijken en dorpen. We kunnen door het programma goed 

analyseren er de krenten uit pikken die er voor de andere wijken en dorpen weer in kunnen zetten. Ook al 

verschillen de behoeften tussen wijken onder meer vanwege bevolkingssamenstelling, historie en 

voorzieningenniveau. Voor iedere wijk of dorp valt er wel iets uit te halen. In het programma kansen voor 

Kalsdonk zien we dat het naast bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in het sociale domein 

ook andere sectoren als ruimtelijke ordening, integratie, veiligheid en economie raakt waardoor het 

welslagen van de startnotitie vitale wijken en dorpen nog van groter belang wordt. Het doel van de 

evaluatie voor Kalsdonk was een antwoord te geven op de vraag of er nog inzet van de resterende 

middelen voor kansen voor Kalsdonk nodig is en op welke wijze goede initiatieven zijn of nog kunnen 

worden geborgd. Bij de beoordeling van de evaluatie is het uitgangspunt gehanteerd dat de wijk Kalsdonk 

na het beëindigen van het programma geen uitzonderingspositie meer heeft ten opzichte van andere 

wijken. Er zijn steeds de volgende specifieke vragen beantwoord: past het project binnen de lijn van 

bestaand beleid en/of reguliere afspraken of projecten. En twee, kan het project na afloop van het 

programma zelfstandig voortgezet worden. Het zelfstandig kunnen voortgezet worden is bij aanvang van 

ieder project ook het uitgangspunt geweest, anders werden de projecten natuurlijk niet opgestart. De 

PvdA staat, zoals u net heeft kunnen horen ten opzichte van het voorstel positief. En ook ten opzichte van 

het onderzoek, ook zijn we zeker niet negatief over de projecten. Maar naar onze mening blijkt uit de 

evaluatie nog onvoldoende of dit komende jaar voor de projecten die doorgang vinden geldt. Dus past het 

programma nog steeds in lijn met het bestaande beleid en de andere vraag was kan het programma, kan 

het project zich zelfstandig voortzetten na beëindiging van de financiering. We zijn we van mening dat het 

voor de raad van belang is om eerste een onderbouwing te krijgen van de wethouder voordat we de 

toekenning van de budgetten goed kunnen keuren. En dan gaat het er natuurlijk niet om, zoals net een 

beetje tussen de regels door werd gelezen dat we nu acuut iets willen gaan stopzetten. Nee natuurlijk 

niet. We gaan ervan uit dat de wethouder haar huiswerk goed heeft gedaan, dat het ook daadwerkelijk 

projecten zijn die gecontinueerd kunnen worden ook zonder verdere financiering, maar we willen graag 

wel die onderbouwing krijgen voordat we haar die goedkeuring voor die budgetten kunnen geven. En 
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vandaar dat wij met het volgende amendement komen, de PvdA en de VLP samen. En ik lees het dictum 

voor. Het is het amendement PvdA evaluatie kansen voor Kalsdonk. Dictum: Beslispunten 3 tot en met 5 

te schrappen en als beslispunt toe te voegen “hiervoor een voorstel voor het beschikbaar stellen van de 

benodigde middelen af te wachten zodra inzichtelijk is wat de meerwaarde en toekomstbestendigheid van 

de projecten of activiteiten uit de projecten is”. En gaat over tot de orde van de vergadering. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Ja, dank u. Dit amendement krijgt mee nummer 9 en heet “PvdA evaluatie kansen 

voor Kalsdonk” maar is ook mee ingediend namens de fractie van de VLP. Dank u wel, mevrouw Derks. 

Dan is nu de beantwoording in eerste termijn van de zijde van het college door wethouder Schenk. 

 

Mevrouw SCHENK: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst zal ik reageren op de ingediende moties 

beginnend met de motie van de Nieuwe Democraten, VLP en de Partij van de Arbeid behoud Ruilwinkel 

Kalsdonk. Ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje in de war raakte door de eerste termijn van de 

Nieuwe Democraten waarin u sterk aangaf van geef nu de ruimte eens om vanaf onderaf te groeien, die 

organische groei de kansen te geven. Terwijl u net in het eerdere raadsvoorstel aangaf van we moeten 

aan de voorkant die mandaten vastleggen en ja dat is in mijn ogen vrij strijdig met elkaar. Ik heb in de 

Commissie al aangegeven dat ik met de Ruilwinkel bezig ben, dat staat ook in de evaluatie kansen voor 

Kalsdonk… 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 

 

De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Heeft de fractie Nieuwe Democraten gepleit voor het aan de voorkant 

afkaderen? 

 

Mevrouw SCHENK: Wat ik in ieder geval heb gehoord dat u heeft aangegeven dat u het nogal druk vindt 

buiten en dat u graag wilt weten welke kaders er gesteld kunnen worden, wie welke rol oppakt en welk 

mandaat heeft en dat dat aan de voorkant moet geregeld worden, dus ja dat heb ik gehoord. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, is de wethouder van mening dat als je om informatie dat je dan 

gelijk om kaders vraagt. Wat een onzin. 

 

Mevrouw SCHENK: Ik heb geen vraag gehoord dus ik ga door. De Ruilwinkel moet behouden blijven 

staat in deze motie. Nou goed ik heb aangegeven dat ik al met de Ruilwinkel bezig ben, ik was daar al 

mee bezig voor de beeldvormende raadsvergadering dat heb ik u ook aangegeven in de Commissie. 

Staat ook in de evaluatie en ik ben het niet eens dat ik het aan de bovenkant opleg, het is juist een manier 

die we nu aanpakken waarbij we in het college al gezamenlijk naar dit onderwerp kijken, want ik niet 

alleen als portefeuillehouder van vitale wijken en dorpen heb met de ruilwinkel te maken. Ook mijn collega 

Hugo Polderman heeft natuurlijk met dit onderwerp te maken omdat hij ook op zoek is naar nieuwe 

innovatieve mogelijkheden om dat voorliggende veld te versterken. En ook mijn collega wethouder Toine 

Theunis is natuurlijk bezig met het vastgoed, hij wordt wakker, ik deed dat expres. Maar goed, wij kijken 

hier ook met gedrieën naar en ik noem dat juist slim oppakken van deze maatschappelijke activiteiten. 

Waarom deze partijen bij elkaar, omdat deze partijen elkaar kunnen versterken. Volgens mij is dat juist 

slim optreden, want je zou ook kunnen aangeven van nou we gaan iedere activiteiten afzonderlijk 

bekijken, we gaan voor iedere activiteit afzonderlijk onderdak regelen. Ja moeten we dat dan voor alle 

activiteiten doen? Zoals de SP ook al aangaf er zijn meerdere activiteiten, dus je moet wel met een goed 

plan komen en goed kijken naar welke maatschappelijke effecten je daarmee bereikt. Dus deze motie 

vind ik op deze manier geformuleerd ja vind ik het geen toevoeging hebben. Dan de motie inzet op totale 

maatschappelijke effecten wijkprojecten… 

 

De VOORZITTER: Even over de vorige motie, schat ik in dat daar een vraag over komt? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De wethouder zei in de Commissie dat ze ook 

voorstander is van het behouden van de Ruilwinkel in de wijk Kalsdonk, dat is beslispunt 1 en ik ga er 

vanuit dat de wethouder nog steeds datzelfde standpunt heeft dat de Ruilwinkel behouden moet blijven. 
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In dictum 2 staat dat het college voor 1 juni 2015 met een door betrokkenen gedragen voorstel komt voor 

een duurzame centrale huisvesting, bij voorkeur Pius X. Wat is nou het inhoudelijke bezwaar van het 

college van wethouder Schenk dat zij dus niet kan instemmen om voor 1 juni met een door betrokkenen 

gedragen voorstel te komen. Waar ligt, waar ligt het bezwaar.  

 

Mevrouw SCHENK: Omdat ik hem nogal kort door de bocht vind. Waarom alleen puur voor de Ruilwinkel 

en waarom alleen voor Kalsdonk. Ik heb in de Commissie Omgeving gezegd dat ik zeker kijk naar de wijk 

Kalsdonk. Maar u heeft ook tijdens de Beeldvormende Raadsvergadering de woorden vanuit de 

Ruilwinkel gehoord dat 49% van de mensen die gebruik maken van de Ruilwinkel uit Kalsdonk komen, 

51% komt daarbuiten. U heeft toen zelf nog de vraag gesteld wat zijn de ambities.  En de Ruilwinkel heeft 

aangegeven wij willen voor de heel stad, wij willen voor de hele gemeente wat betekenen en misschien 

nog wel verder. Onze ambities reiken verder en niet alleen voor de wijk Kalsdonk. Dat zijn ook de 

woorden van de Ruilwinkel geweest. 

 

De VOORZITTER: Ja, het wordt geen zelfstandige termijn, interruptie is, het worden lange… 

 

De heer SCHIJVENAARS: Nee, maar voorzitter… 

 

De VOORZITTER: Eén, één korte vraag. 

 

De heer SCHIJVENAARS: De wethouder wil er heel snel vanaf. 

 

De VOORZITTER: Nou dat weet ik niet. 

 

De heer SCHIJVENAARS: En dat snap ik ook wel vanuit haar optiek, want ze zei net zo van ja dan ga ik 

nu over naar de volgende motie. Maar ik heb ook gevraagd in eerste termijn hoe kijkt de wethouder aan 

tegen het gegeven dat het bestuur van de Pius X kwam met een initiatief om inderdaad gewoon te komen 

tot een maatschappelijk verzamelgebouw. Dat heeft toen geleid dat het college in ieder geval toen waar u 

ook lid van was dat heeft afgewezen en vervolgens komt u enkele weken later met exact hetzelfde 

voorstel. Waarom? Wat is er dan gebeurt binnen het college dat de inzichten in zo’n korte tijd 180º zijn 

veranderd. 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

Mevrouw SCHENK: Ik was nog niet klaar met mijn reactie op de eerste termijn, dus ik had echt wel op 

deze vraag gekomen want die heb ik wel gehoord. Het is zo dat, dat is misschien voor u verwarrend. Ik 

heb natuurlijk gesprekken gevoerd met de Pius X waar u niet de details van kent maar ik vind het nogal 

een verschil als partijen aangeven van college kom maar met een voorstel, kom maar met de visie maar 

lever ons al wel de poen. In plaats van de gesprekken die ik nu voor, mensen die zeggen wij willen elkaar  

kunnen versterken wij zien samenhang met andere activiteiten.  En wij willen vanuit onderaf met ons 

verhaal komen. En ik herken me ook totaal niet in uw opmerking dat ik het van bovenaf opleg anders raad 

ik u aan nog maar eens een keer met de Ruilwinkel te spreken, want we zijn juist van onderaf heel erg 

aan het kijken waar die mogelijkheden zijn, waarbij wij echte een ondersteunde rol leveren. 

 

De VOORZITTER: Laatste en dan gaan we door. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Slotvraag. 

 

De VOORZITTER: Ja. Ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Wat is nou het bezwaar dat er een voorstel komt dat door betrokkenen wordt 

gedragen.  

 

Mevrouw SCHENK: Ik heb toch allang die toezegging gedaan? Ik heb u toch allang meegegeven dat ik 

daar al voor de Beeldvormende Raadsvergadering mee begonnen ben. Maar ik vind zoals het hier staat 

nogal eng geformuleerd. 
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De VOORZITTER: Dit is het. Ja. 

 

Mevrouw SCHENK: Maar goed, ik ga verder met motie 5 inzet op totale maatschappelijke effecten van de 

wijkprojecten. Ik heb zojuist het dictum gehoord, maar in het verhaal daarboven staan toch wel wat 

verhalen of punten waarvan ik denk die wil ik toch wel enigszins nuanceren. Het is niet zo dat wij op dit 

moment nooit kijken naar die maatschappelijke effecten. Juist kijken wij daar heel erg naar en juist is dat 

ook de reden waarom wij de rolstoelcentrale onderdak geven, waarom hebben we de voedselbank 

onderdak geven en waarom ook in deze evaluatie kansen voor Kalsdonk staat aangegeven dat wij ook 

met de Ruilwinkel verder willen gaan. Ik vind wel en daar ben ik het echt helemaal met u eens dat is juist 

heel erg belangrijk en het belang daarvan wordt alleen maar groter en dat zie ik ook. En het vraagt ook 

een andere manier van werken, maar dat is meer ook een financieel vraagstuk van ja waaruit ga jij dan, of 

ga je als  wethouder dan die budgetten of, waar ga je die budgetten vandaan halen. En we hebben 

natuurlijk een situatie gehad een paar jaar geleden dat we enorme bedragen hadden in de pot vitale 

wijken en dorpen, nou u weet allemaal dat staat ook zo in de Programmabegroting dat die bedragen 

teruglopen. Het is belangrijk dat de manier waarop wij aan het werken zijn en ook de effecten die wij 

bereiken dat wij dat veel meer integraal onderdeel maken van onze gemeentelijke werkwijze en die slag 

zijn we ook aan het maken. En daarom dat is ook de reden dat wij met drie wethouders nu aan tafel zitten 

om dit soort problematieken op te pakken. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat we eigenlijk al wel doen wat 

we doen en wat u eigenlijk wil, maar goed misschien zie ik dat verkeerd. Dan een reactie op het 

amendement of twee amendementen zijn er geweest. Amendement van de Nieuwe Democraten. Ja, in 

mijn ogen hoort zeker het kwalitatief onderzoek ook bij de evaluatie. De evaluatie verwijst ook naar het 

kwalitatief onderzoek. Zoals ik ook in de Commissie heb aangegeven, als u dat er specifiek bij genoemd 

wil hebben zou ik zeggen nou dan ja zie ik geen reden in om daar niet mee akkoord te gaan. 

Amendement 9 Partij van de Arbeid evaluatie kansen voor Kalsdonk, die samen ingediend wordt met de 

VLP. Ik kan me daar wel in vinden. Het is zo dat, ik moet wel zeggen in de evaluatie staat toch wel bij een 

aantal projecten heel duidelijk uitgelegd dat ze echt een integraal onderdeel ook van onze werkwijze zijn 

geworden, een voorbeeld is echt het STA-team schiet nu als eerste even bij mij naar boven. Dat is 

gewoon de manier waarop wij nu werken. Die groep wordt begeleid door onze samenwerkingspartners en 

die werkwijze die hanteren wij en die houden we zo aan, dus dat staat voor de meeste projecten ook 

gewoon zo wel er in geformuleerd. Wat we nu wel hebben aangegeven is dat we nu wel wat breder gaan 

kijken naar hoe kunnen wij maatschappelijke projecten aan elkaar verbinden. Welke effecten kunnen zij 

gezamenlijk nog sterker maken, ja kan ik me op zich wel vinden om beslispunt 3 tot en met 5 te 

schrappen, want ik kom toch terug met een voorstel en dan wordt dit toch meegenomen. Dus op zich kan 

ik me daar prima in vinden.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, de wethouder. Ik kijk even naar tweede termijn, ik inventariseer even 

nieuwe sprekers.  

 

De heer AYGÜN: Voorzitter, ik zou graag een schorsing willen als dat kan.  

 

De VOORZITTER: Ja, dat is allemaal goed maar ik inventariseer even wie in tweede termijn nog het 

woord wil en dan kom daarna daar even op terug. Ik heb nu genoteerd de heren, ja het zijn heren, 

Brouwers, Raggers, Fronczek, Matthijssen. Nog anderen in tweede termijn, die niet in eerste termijn het 

woord hebben gevoerd? Nee, dan is het dat…Ja dat lijkt mij ook dat u ook een tweede termijn zou willen. 

En dan roept de heer Aygün dat hij een schorsing wil. Ja, dat klopt. Maar kort he, we begonnen zo lekker. 

Vijf minuutjes. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 

 

De VOORZITTER hervat de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, de vijf minuutjes zijn voorbij en dat betekent dat de vergadering 

wordt hervat. Als u allemaal weer op uw plaatsen zou willen gaan zitten dan nou dan horen we straks wel 

in uw tweede termijn waartoe de schorsing u en ons en de gemeente heeft gebracht. Ik ga even de rij af 
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van de nieuwe sprekers in tweede termijn. En dan begin ik bij de heer Brouwers van de fractie van de 

VLP. 

 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Allereerst om terug te komen op de vraag van de heer 

Schijvenaars inzake de aantal rapporten. We hebben tijdens de Commissie gevraagd van hoeveel 

rapporten zijn er geschreven. Daar is op antwoord van de wethouder gekomen er is één rapport 

geschreven, dat was voor ons afdoende dus u mag de band nakijken, meneer Schijvenaars. Voorzitter, 

reeds in de Commissie heeft de VLP aangegeven dat wat hun betreft, wat ons betreft het pand niet 

verkocht zou hoeven te worden en dat de Ruilwinkel wat ons betreft er in zou kunnen blijven. Tevens is 

dat ook de wens van de burgers uit de wijk om hun erin te laten blijven. Wij zijn dan ook blij dat de 

wethouder na de Commissie Omgeving aan de slag is gegaan met oplossingen voor de Pius X om zo 

gehoor te geven aan onze vragen. Momenteel wordt onderzocht welke maatschappelijke projecten hier 

ondergebracht kunnen worden Ruilwinkel, koopjeshal, rolstoelcentrale en voedselbank. Wat ons betreft 

een mooie maatschappelijke versterking om dit alles in de Pius X onder te brengen, uiteraard elke partij 

zal water bij de wijn moeten doen. Hoe wordt mijn huisvesting, komt mijn concept niet in gevaar, allemaal 

zaken waarbij wij hopen dat met een positieve instelling van alle partijen hier een oplossing voor komt. 

Maar wat gebeurt er met de tuin de parkeergelegenheid, de vragen, vragen waar we nog antwoord van 

de wethouder op willen krijgen. Verder in de krant hebben we kunnen lezen dat de deadline is gesteld op 

1 mei. Is dit de packagedeal met de vier partijen? Als er bijvoorbeeld één partij afvalt, de koopjeshal gaat 

de deal dan helemaal niet door? Of hoe zit dat dan welke andere scenario’s  worden dan nog uitgewerkt. 

Voorzitter, een belangrijk punt voor de VLP is toch de huisvesting van de Ruilwinkel in de Pius X. Wat 

gebeurt er nu met de Pius X in de verkoopportefeuille als na 1 mei de deadline niet wordt gehaald. We 

nemen vanavond als het goed is ook nog aanvullende besluiten, het is wel geen raadsvoorstel, over 

kaders vastgoed waarin Pius X in de verkoopportefeuille staat. Hoe moeten we dit zien. Hoe gaat het 

college hier dan in. Gaat het pand in de verkoop of welke inspanning gaat u doen om de Ruilwinkel toch 

in de Pius X te houden. Voorzitter, afwachtend van de antwoorden van wethouder Schenk, hebben wij 

toch nog eventueel een motie in beraad. Voorzitter, wat ons betreft kan eventueel met de investering die 

met vier partijen moet plaatsvinden het restant van de evaluatie van 0,2 miljoen voor kansen voor 

Kalsdonk eventueel daar nog voor ingezet worden voor het plaatsen van een partij in de Pius X wat de 

nodige investeringen vergt. Het restant wat benodigd is kan wat ons betreft uit de verkoop van panden die 

op stapel staat en de exploitatielasten kunnen worden gehaald uit de exploitatielasten die vrijkomen met 

de verkoop van een aantal panden, oftewel dit leidt niet tot een uitzetting op de Begroting. Voorzitter, 

allereerst  wilde ik nog eventjes een verzoek van mevrouw Derks invullen, indienen voor het amendement 

evaluatie kansen voor Kalsdonk om hierin wijziging in aan te brengen als beslispunt van hiervoor een 

voorstel voor het beschikbaar stellen van de benodigde middelen af te wachten en daarvan te maken 

totdat inzichtelijk is wat de meerwaarde of toekomstbestendigheid van de projecten of activiteiten uit de 

projecten is.  

 

De VOORZITTER: Ja, hebben wij dat? Dan voeg je het woordje toe? 

 

De heer BROUWERS: We wijzigen het woordje zodra naar totdat, ja. 

 

De VOORZITTER: Dus dat is amendement nummer 9 van de Partij van de Arbeid en VLP “Evaluatie 

kansen voor Kalsdonk” dan wordt het, dat is het amendement wat zegt beslispunten 3 tot en met 5 

schrappen dan luidt het beslispunt wat wordt toegevoegd “hiervoor een voorstel voor het beschikbaar 

stellen van de benodigde middelen af te wachten totdat inzichtelijk is wat de meerwaarde en 

toekomstbestendigheid van de projecten of activiteiten uit de projecten is”. Dat heeft u allemaal? Dat is 

dus het gewijzigde amendement nummer 9. Dank u wel. Ja, zeer bedankt meneer Brouwers. Het woord 

is aan de heer Raggers van Democraten 66 (D66). 

 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik  wilde graag beginnen met een motie 3 behoud Ruilwinkel 

Kalsdonk. D66 is van mening, is ook voor het behoud van de Ruilwinkel. We geloven in het systeem, 

maar we vinden motie 3 te detaillistisch, te restrictief en te beperkend. Bij defensie spreken we in dit geval 

van de tactische schroevendraaier die wordt toegepast door generaals. Generaals moeten zich richten op 

de effecten die ze wensen en niet de inzet van de middelen bepalen. Ik wil dit niet vergelijken met een 

oorlog uiteraard, de tactische Ruilwinkel. Maar ik ben het wel eens met de SP en wethouder Schenk dat 
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dit te beperkend is. En ik had eigenlijk de hoop dat er misschien nog een motie eerder zou worden 

ingediend vanavond, want als ik al stiekem vooruit kijk naar de motie maatschappelijk vastgoed van 

agendapunt 7.a dan vind ik die motie veel beter dan deze motie, die geeft meer ruimte en die spreekt over 

meer panden. Maar goed, ik mag niet vooruitkijken, denk ik. Tenslotte amendement 9, met de wijziging 

van het woordje zodra in totdat kunnen wij het amendement steunen en we willen het graag mede 

indienen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan voegen wij D66 toe als mede indiener van de gewijzigde, het 

gewijzigde amendement nummer 9. Ja, dan gaan we naar de heer Fronczek van de fractie van de 

Roosendaalse Lijst. 

 

De heer FRONCZEK: Dank u wel, voorzitter. Nou, er is al erg veel gesproken over de doelstellingen en 

over wat de betreft de evaluatie kansen voor Kalsdonk. Waar het om gaat is meedoen en ontmoeten. De 

Roosendaalse Lijst die staat positief tegenover het raadsvoorstel en de afzonderlijke projecten. Voor de 

Roosendalers is het echter van belang dat voor elk project een goede gefinancierde bedrijfsvoering ligt, 

levensvatbaarheid moet het zijn en een goede borging van elk project. We hebben dan ook gemeend om 

het amendement van de Partij van de Arbeid en tevens ook ingediend door de VLP waar het gaat om de 

kansen voor Kalsdonk om die te steunen. In het raadsvoorstel vraagt de wethouder kennis te nemen van 

de evaluatie kansen voor Kalsdonk. Kennis te nemen van de samenvatting en de borging van de 

projecten en de Roosendaalse Lijst is ook van mening toegedaan dat de afzonderlijke project initiatieven 

nog niet volledig hebben geleid tot het zelfstandig functioneren daarvan. Het amendement van de Nieuwe 

Democraten met betrekking tot beslispunt 1 vraagt eigenlijk om meer duidelijkheid. Het toevoegen van 

een kwaliteitsonderzoek naast de evaluatie van het project kansen voor Kalsdonk dat steunen wij. Waar 

het gaat om de motie voor behoud Ruilwinkel Kalsdonk, voorzitter, wij zijn natuurlijk als Roosendaalse 

Lijst zijn wij gelukkig met de Ruilwinkel later we daar niet, geen misverstand over hebben. Maar zoals nu 

op dit moment de motie er ligt zeggen wij, die vinden wij wat te mager. We vinden eigenlijk ook, dat het, 

het verandert eigenlijk niets aan de huidige situatie. We willen eigenlijk ook wachten op de drie 

wethouders die op dit moment daar druk mee bezig zijn over dat onderzoek die ze gaan instellen. Wij 

hebben ook gezegd laten we daar nou mee wachten totdat en dan uiteindelijk tot een beslissing te 

komen. Ik wacht alvast op u meneer Schijvenaars. 

 

De VOORZITTER: Dat vindt, dat vindt de voorzitter ook een goed idee. De interruptie is aan de heer 

Schijvenaars en dat doen we kort.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Begrijp ik het dan goed dat de Roosendaalse Lijst het eens is met beslispunt 2 

van de motie. 

 

De heer FRONCZEK: Uiteraard, voorzitter, de Ruilwinkel heeft een goede maatschappelijke meerwaarde, 

maar dat zegt nog niets over de plek. Het is natuurlijk van onderop zoals u zei en het heeft uiteraard 

meerwaarde. Wij hebben dus ook besloten om deze motie van u niet te steunen. Dan gaat het om de 

inzet totale maatschappelijke effecten wijkprojecten ingediend door de SP. Voorzitter, natuurlijk is het 

belangrijk dat de totale maatschappelijke opbrengsten van de wijkprojecten gewaardeerd worden en ook 

benut worden. Inzet de Ruilwinkel bijvoorbeeld maar ook  STA-team waar het gaat om de andere 

projecten die er ook sowieso in voorkomen die steunen wij. En de brede werkwijze zoals het gaat op dit 

moment waar u eigenlijk aan refereert in uw motie ook die steunen wij. Dat is het, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Fronczek. Ik ga naar meneer Matthijssen van de fractie van de 

VVD. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met het raadsvoorstel kansen voor 

Kalsdonk dat zullen wij steunen, het is keurig. Ik denk dat de heer Schijvenaars [niet verstaanbaar] er ook 

[niet verstaanbaar] mee heeft gelezen en hij heeft er kansen voor de Ruilwinkel van gemaakt en dat heeft 

hij op zich zo goed op de agenda gekregen. Ook voor de VVD is de Ruilwinkel waardevol maar wij zijn 

wel van mening dat niet het gebouw centraal moet staan maar de activiteit, de functie. De activiteit van de 

Ruilwinkel die moet blijven, het gebouw daarin geven wij de wethouder het vertrouwen om dat goed te 
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organiseren. En dat zou zomaar gewoon een Pius X kunnen zijn maar dat zou ook zomaar elders kunnen 

zijn dat wachten we rustig af.  En dan wil ik het dan bij laten. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, dan ga ik naar de heer Aygün van de fractie van het CDA. 

 

De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter een korte reactie van de CDA-fractie. Het 

raadsvoorstel gaat over evaluatie kansen voor Kalsdonk, maar we hebben het eigenlijk allemaal over de 

Ruilwinkel. Dat de Ruilwinkel een meerwaarde heeft voor Roosendaal maar ook voor Kalsdonk daar zijn 

we het allemaal unaniem mee eens. Dat Kalsdonk de Ruilwinkel nodig heeft vind denk ik ook de 

meerderheid van de gemeenteraad. Voorzitter, wij willen dat er een oplossing komt voor de 

huisvestingsproblematiek van de Ruilwinkel. Ook mede naar aanleiding van de reacties van de wethouder 

dat zij bezig is met de gesprekken, willen wij de wethouder de ruimte geven en verwachten dat zij met een 

gedegen oplossing komt. Tot zover, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk nog even naar de sprekers in eerste termijn. De heer Schijvenaars 

van de Nieuwe Democraten, ja ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, soms raak je toch wel een beetje in verwarring. Iedereen is voor het 

behoud van de Ruilwinkel. Iedereen vindt dat er voor betrokkenen gedragen voorstel moet komen. En 

vervolgens heb ik toch de conclusie getrokken stemt er in ieder geval een grote meerderheid tegen. De 

wethouder gaf in interruptie met mij gaf ze aan ja de Ruilwinkel moet behouden blijven in de wijk 

Kalsdonk. Vervolgens gaf de wethouder antwoord met een duidelijk ja er komt ook, er moet ook een met 

betrokkenen gedragen voorstel komen. En dan vervolgens als je dan vraagt dus u bent het eens met het 

dictum. En je vraagt dan waarom wilt u het dan niet steunen? Ik vraag het opnieuw aan de wethouder, ik 

vraag het opnieuw aan de collega’s in de raad dan zegt de wethouder het is te eng. D66 zegt het is 

beperkt. En dan vraag ik met toch af wat is er nou eng aan om de Ruilwinkel te behouden, dat willen we 

allemaal en wat is er eng aan om voor 1 juni met een gedragen voorstel te komen. Wat is daar nu eng 

aan. Wie kan me dit nou uitleggen? Want ja ik hou niet zo van woordgrapjes maar je krijgt soms toch een 

beetje het gevoel dat deze Ruilwinkel in ieder geval door de politiek op dit moment meer wordt gezien als 

een huilwinkel. En voorzitter, dat is toch niet wat we willen met elkaar, dus waarom kunnen we nou niet 

gewoon met elkaar de uitspraak doen ja we willen de Ruilwinkel behouden in de wijk Kalsdonk en ja we 

willen met een gedragen voorstel komen met betrokkenen. En betrokkenen, voorzitter, dat zijn 

betrokkenen. Voorzitter, ik ben echt verbijsterd en verbaasd ik weet niet welk woord ik precies moet 

gebruiken, maar misschien kan ik nog een laatste poging doen. Ik begrijp ook dat er hier en daar 

weerstand is voor het gebouw de Pius X dan bied ik u nu aan en ik moet even kijken naar mijn collega’s 

die hebben hem mede ingediend om dan het woordje bij voorkeur Pius X om dat dan eventueel te 

schrappen, maar dan moet ik even kijken wat de VLP en de Partij van de Arbeid daarvan vindt. Dan heb 

je alleen maar centrale huisvesting in  Kalsdonk. Ik kijk even om me heen, ik zie nog niet van iedereen 

een reactie. Persoonlijk blijf ik wel van mening uiteraard dat de Pius X uiteraard een prima gebouw is. Ja, 

ja zeggen en dan nee doen het blijft inderdaad eng. Voorzitter, dan nog één laatste punt, de wethouder 

gaf aan in haar termijn dat het bestuur van de Pius X nooit met een voorstel is gekomen en alleen maar 

zei van we willen geld hebben. Voorzitter, ik wil toch aan de wethouder vragen of ze bij dat standpunt 

blijft.  

 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Even wat betreft motie 3. Gaan we die nu gewijzigd indienen? Praat 

eens met elkaar, nee dat kan zonder schorsing.  

 

De SCHIJVENAARS: We laten het zo, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: U laat het zoals het is, dus de motie 3 blijft zo er komt dus geen gewijzigde motie 3. 

Uitstekend die helderheid daar verlangen we naar, die hebben we dan bij deze. Mevrouw Oudhof van de 

SP. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, vandaag voor het eerst van mijn iPad. 

 

De VOORZITTER: Ja, ik zie het. 
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Mevrouw OUDHOF: Dus ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Vernieuwing. Allereerst, voorzitter, 

reagerend op het Partij van de Arbeid- amendement. De Partij van de Arbeid stelt voor om het voorstel af 

te wachten en dan pas de middelen, totdat de middelen beschikbaar komen en dan pas de middelen 

beschikbaar te stellen. Daar zijn wij geen voorstander van. Dat er een uitleg komt over de 

maatschappelijke waarden lijkt ons prima maar volgens ons kan het best plus-plus, dus en-en. Dus wat 

dat betreft zullen wij daar niet in meestemmen. Zoals we al eerder aangeven vinden wij dat dit debat te 

veel over de Ruilwinkel gaat. Ook andere projecten verdienen de aandacht. Om het nu toch weer even 

over de Ruilwinkel te hebben, want het kan bijna niet anders. De SP is voorstander van behoud van de 

Ruilwinkel, dat hebben we in de Commissie gezegd en dat zeggen we nu ook. We, we, we willen ons niet 

beperken tot de motie van de Nieuwe Democraten, we gaan ervan uit dat de wethouder en dat heeft de 

wethouder ook een aantal keren toegezegd met een voorstel komt om de Ruilwinkel te behouden. Dat 

heeft ze in de Commissie gezegd en dat zegt ze vanavond weer. We stemmen dus voor de Ruilwinkel 

maar niet voor de motie. Wat de SP-motie betreft, fijn om te horen dat de wethouder aangeeft dat er 

steeds meer gekeken wordt naar totale maatschappelijke effecten van wijkprojecten. Dat is ook wat de 

motie, zoals de motie het ook aangeeft. De wethouder geeft dus precies aan wat de motie verwoord. Er 

staat niet, nog even reagerend op de wethouder, van dat het college nu niet kijkt naar maatschappelijke 

effecten gelukkig gebeurt dat nu al wel. Deze motie geeft vooral aan dat er nog meer gekeken moet 

worden naar maatschappelijke effecten en dat er meer gekeken moet worden naar verschillende 

budgetten om die samen te voegen. Dus ja dat is toch de extra verklaring voor deze motie, om deze 

motie te steunen. Oké, voorzitter dit was mijn tweede termijn. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Nee, mevrouw Derks hoeft geen tweede termijn. Dat 

betekent dat we naar de wethouder gaan in tweede termijn voor de beantwoording. 

 

Mevrouw SCHENK: Ja, bedankt, voorzitter. Ik wil eerst even vragen of ik zo makkelijker te verstaan ben, 

want ik heb daarnet meerdere tips gekregen dat het veel te hard was. Is dit beter zo? Nou, dan houden 

we het zo. Ik wilde bijna gaan zingen daarnet, want ik had hem inderdaad in mijn handen. Maar ik zal dat 

niet meer doen. Als reactie op de tweede termijn, ik heb van de VLP een tweetal vragen gehoord waar ik 

graag antwoord op wil geven. De eerste vraag betreft in mijn ogen wat details, waar moeten auto’s 

parkeren, wat gebeurt er met de tuin. Ik denk dat we dan nu al een beetje op de zaken vooruit gaan 

lopen. We zijn in gesprek met de Ruilwinkel met de andere partijen, we hebben er nog helemaal geen ei 

over gelegd. In dit soort vraagstukken als daar dadelijk de Pius X uitkomt dan komen die vraagstukken 

aan de orde. Betreft wel uitvoeringsvraagstukken en u kunt zich voorstellen dat ik als betrokken 

wethouder ook gevoel heb met zaken waar de gebruikers dan tegenaan lopen, dus dat neem ik dan mee. 

Maar ik vind dat wel een uitvoeringsvraagstuk. Dan 1 mei ik denk dat daar wat verwarring over is 

ontstaan. Ik heb nergens in de gesprekken aangegeven dat 1 mei een deadline moet zijn dat het gesprek 

of dat het dan helemaal rond moet zijn het plaatje. We hebben aangegeven bij de Ruilwinkel nou dit de 

manier waarop wij erin zitten. We willen graag kijken of deze vier partijen met meer synergie onder één 

dak kunnen samenwerken. Wij tasten nu ook de andere partijen, wij hebben nu ook gesprekken met de 

andere partijen om te kijken of zij ook die gesprekken willen voeren. En vanaf 1 mei gaan wij dan het 

gesprek plannen waarbij we de ondersteuning leveren, waarbij we die vier partijen zoals wij nu denken 

dat het zou kunnen gaan lopen bij elkaar zetten.  Dus er is helemaal geen deadline voor 1 mei, dat, dat 

speelt momenteel gewoon niet. Van de Nieuwe Democraten heb ik nog een vraag gekregen ja nogmaals 

u stelde daarnet een vraag dat ik had, of de Ruilwinkel in de wijk moet blijven. Toen zei ik ook van nee dat 

heb ik helemaal niet gezegd dat het in de wijk moet blijven. Wij zijn gewoon het gesprek aangegaan. Ik 

heb gehoord dat de Ruilwinkel graag het liefst in de wijk wil blijven, dus ja dan luisteren wij daar ook naar. 

Maar wij kijken en denken daar nu gewoon in mee. 

 

De VOORZITTER: De heer Brouwers.  

 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had toch nog wel een vraag gesteld in mijn termijn en 

dat was welke inspanning gaat u doen om de Ruilwinkel toch in de Pius X te houden. 
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Mevrouw SCHENK: Ja, wij zijn nu in gesprek en wij kijken naar de plannen en we kijken zeker naar de 

Pius X en ik heb ook aangegeven dat wij daar nu mee bezig zijn. Maar ik snap niet helemaal goed waar u 

dan precies op uit bent hoor.  

 

De heer BROUWERS: Nou, voorzitter, wij als VLP hebben hoog in het vaandel staan dat de Ruilwinkel 

toch in de Pius X kan blijven, dus vandaar deze vraag. 

  

Mevrouw SCHENK: Oké, nou dan zitten we er denk ik inderdaad iets anders in want bij mij gaat het niet 

om de stenen bij mij gaat het om het project wat er in draait en dat vind ik veel voornamer. Ik vind het ook 

voornamer dat we gaan kijken of deze maatschappelijke projecten met elkaar samen kunnen werken, 

want dan hoef je ook maar één dak te financieren en u weet allemaal dat we nog meer maatschappelijke 

projecten hebben die een enorme maatschappelijke bijdrage kunnen leveren ook in het voorliggend veld 

bijvoorbeeld, dan lijkt het mij goed om juist die slimme verbindingen te leggen. Dus mij gaat het om de 

inhoud en niet zozeer om de stenen.  

 

De heer BROUWER: Voorzitter, dank u wel. Nog één vraag. In het rapport kunnen we lezen dat de 

bewoners uitdrukkelijk willen dat de Pius X blijft bestaan en ook de Ruilwinkel. Hoe moeten wij dit dan 

rijmen? 

 

Mevrouw SCHENK: Ja, precies zoals ik het daarnet aangaf. Ik, ik zit daar echt in dat het niet om de 

stenen gaat. Het gaat mij nu en dat is waar we het nu ook over hebben, over de evaluatie kansen voor 

Kalsdonk, over het behoud van de Ruilwinkel en niet het behoud van de Pius X want Pius X zonder 

maatschappelijke projecten is ook een lege doos.   

 

De VOORZITTER: Oké. Ja, dat was het uw termijn? Dank u wel, wethouder. Dan sluiten wij de 

beraadslagingen om vervolgens over te gaan tot besluitvorming. Zoals u weet gaan we eerst aan de slag 

met de amendementen. De griffier en ik hebben even gekeken naar de volgorde in termen van zwaarte 

en dat betekent dat wij als eerste gaan stemmen over het gewijzigde amendement nummer 9 van de 

PvdA, VLP en D66 over de “Evaluatie kansen voor Kalsdonk”, dus eerst het gewijzigde amendement 

nummer 9. Wil iemand hierover een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor het gewijzigde 

amendement?  Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van de SP. 

Daarmee is het amendement aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar het amendement nummer 8 van de Nieuwe Democraten “Evaluatie 

kansen voor Kalsdonk”. Eén van u behoefte aan een stemverklaring hierover? Dat is niet het geval. Wie is 

voor amendement nummer 8? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Roosendaalse Lijst, CDA, 

Nieuwe Democraten, VVD en de PvdA. We gaan even, we gaan even tellen. Met 20 voor en 11 tegen is 

het amendement aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het gewijzigde geamendeerde moedervoorstel, noem ik het altijd 

maar. Eén uwer daarover nog een stemverklaring? Niemand? Dan gaan wij hierover stemmen. Wie is 

voor het geamendeerde raadsvoorstel. Daarvoor hebben gestemd, ik denk u allen, bij unanimiteit 

aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Dan hebben we nog twee, twee moties liggen, die doen we af met o ja moment van 

indiening. Dus dan beginnen we met motie, met motie 3 “Behoud Ruilwinkel Kalsdonk”. Wil één uwer 

daarover een stemverklaring afleggen. Ik begin bij de heer Van den Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse VVD is voor de Ruilwinkel daarom 

moet het college alle ruimte krijgen goed werk te leveren, dat lukt niet met deze beperkende motie. 

 

De VOORZITTER: Akkoord. Mevrouw Oudhof had ik gezien.  

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, de SP is ook voor het behoud van de Ruilwinkel, maar niet zoals 

verwoord in deze motie. Dank u wel.  

 



 
 

Verslag raadsvergadering 22 april 2015     pagina 41 

De VOORZITTER: Oké, ik dacht dat ik de heer Schijvenaars nog had gezien en dan ga ik naar de heer 

De Regt. Ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, de Nieuwe Democraten zijn verbaasd dat uit het debat blijkt dat 

iedereen voor de Ruilwinkel is, iedereen ook voorstander is voor een breed gedragen voorstel met 

betrokkenen voor een bepaalde datum en dat vervolgens, terwijl iedereen het ermee eens is toch 

tegenstemt. Een merkwaardige gebeurtenis in de Roosendaalse raad, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. De heer De Regt. 

 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ook de Roosendaalse Lijst is uiteraard voor behoud van de 

Ruilwinkel maar deze motie vinden wij veel te beperkt, dus wij stemmen tegen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Raggers.  

 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Door de opmerking van de heer Schijvenaars voel ik mij 

genoodzaakt om mij volledig aan de sluiten bij de Roosendaalse VVD, de SP en de Roosendaalse Lijst. 

We zijn voor de Ruilwinkel, tegen deze motie.  

 

De VOORZITTER: Oké, anderen nog? Nee? Oké. Dan gaan wij stemmen over de motie nummer 3 

“Behoud Ruilwinkel Kalsdonk”. Wie is voor deze motie? Voor deze motie hebben gestemd de fracties van 

de Nieuwe Democraten, VLP en Partij van de Arbeid. Deze motie is verworpen. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar motie 5 “Inzet op totale maatschappelijke projecten wijkprojecten”. 

Wil één uwer daarover een stemverklaring? Nee? Wie is voor deze motie? Daarvoor hebben gestemd de 

fracties van de SP, CDA, Roosendaalse Lijst. We gaan even kijken. Met 17 voor en 14 tegen is motie 

nummer 5 aanvaard. 

 

7. C-CATEGORIE 

 

a. Raadsmededeling 15B-2015 Analyse gemeentelijk vastgoed. 

De VOORZITTER: Goed, wij gaan naar agendapunt 7 dat handelt nog over een tweetal  

raadsmededelingen. De eerste is onder 7.a. de raadsmededeling handelend over de analyse 

gemeentelijk vastgoed. Daar zijn ook wat fracties die hebben gezegd in de Commissie daar wil ik toch 

nog in de raad over spreken. Ik heb in ieder geval genoteerd in ieder geval de fracties van de VLP 

daarover zal het woord voeren de heer Van Gestel. De Roosendaalse Lijst, dat… 

 

De heer BROUWERS: Mogelijk in tweede termijn, geen eerste. 

 

De VOORZITTER: Nee, oké u gaat naar de tweede termijn. Partij van de Arbeid, u gaat, de heer Yap 

gaat het woord voeren. Zeker, ja. Ja. En de Nieuwe Democraten is de heer Schijvenaars, zal het woord 

voeren. Dan hebben we drie partijen, drie fracties voor de eerste termijn en de Roosendaalse Lijst sluit 

aan in de tweede termijn. Ja, oké. Goed dan begin ik bij de heer Van Gestel van de VLP. 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, toen we van het weekend de krant opensloegen zakte de broek af. De 

raad is schuldig aan de uitwerkingen van de kaders vastgoed. Ja, de raad is degene die het heeft gedaan 

dat siert natuurlijk geen enkele dienaar van deze raad. En het college komt namelijk op aandringen van 

de raad met een voorstel voor kaders vastgoed en de raad geeft daarin toestemming met haar eigen 

interpretatie. En als die blijkt mis te gaan kunt u op z’n minst vaststellen dat dat mis is gegaan maar de 

raad is daar niet schuldig aan, want u zelf heeft die uitwerkingen voor ogen gehad in het voortraject in het 

na-traject en in de uitwerking ervan. Dus als wij iemand aanwijzen bent u het toch echt. Maar we 

begrijpen het wel, het lastige gedraai op de stoel van de beste, u hoort het van de beste wethouder van 

Financiën die we ooit hebben gehad.  Ja, Toine de centenman, bijten op die centen, de kaken moeten er 

pijn van doen. En het beheren van ons financieel rendement, daarin is de wethouder excellent, maar met 

maatschappelijk rendement is de wethouder wat onbekend. En dat, voorzitter, is de kern van waar we het 

vanavond over hebben dat maatschappelijk rendement. Want neem nu de Suite, ja zei de wethouder in 
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de Commissie, als ik iemand vind die er iets voor wil betalen, want we zijn een beetje in gesprek ja dan 

verkoop ik hem natuurlijk. En die docenten dan? Die zijn in verwachting dat ze met u nog een gesprek 

kunnen aangaan. Nee, ja, maar ja, als ik het verkocht krijg, het staat op de verkooplijst toch nietwaar? 

Kijk, voorzitter, wat moeten die docenten dan doen? Ja, die moeten marktconforme huren gaan vragen, 

die moeten dit, die moeten dat. Voorzitter, de VLP maakt een andere afweging. Wij vinden soms een 

maatschappelijk rendement veel belangrijker dan marktconforme huren innen. Wij vinden de 

doelstellingen die we met elkaar afspreken veel belangrijker dan dat we een gebouw per se moeten 

verkopen, voorzitter. En dat, dat is volgens mij de essentie waar we het vanavond over hebben. Dat we 

dus Cabot kunnen behouden en het kinderdagverblijf en het peuterspeelzaalwerk en dat we dat wel als 

kernwaarde zien voor onze gemeenschap en dat we dat wel omarmen als kerntaak waar we ons wel mee 

moeten bezig houden ook FC Moerstraten, voorzitter, of onze prachtige monumenten. En dat wordt  

volgens mij gedragen door vele inwoners van onze gemeente. En het behoud van ons prachtig, prachtig 

historisch erfgoed, voorzitter. Ik zou het zo zonde vinden, stelt u zich eens voor de Sint Janstoren wordt 

gekocht door een Bergenaar. Wat gaat die dan met carnaval doen, gaat hij het ook zo optuigen. Maar we 

lachen ermee maar voorzitter de watertoren wat gebeurt er eigenlijk mee, het staat er, er gebeurt niks 

mee, we weten niet of het onderhouden wordt, het is niet open voor publiek, zonde. En wat denken we 

van Seinpost B, wat gebeurt daarmee voorzitter, de eigenaren willen er vergaderen maar is het open voor 

publiek? Kunnen we in de loc-loods, voorzitter, net gerestaureerd. Prachtige historische elementen, die 

onze gemeenschap nou net dat stukje oog geven wat we nodig hebben. Roosendaal als toch een 

historische stad, niet waar. Onze buren voorbij Wouw voor Zeeland hebben er de mond van vol, maar ook 

wij hebben ons stukje historie in onze eigen stad en dat is toch zeker de moeite waard om enigszins te 

behouden. Maar we willen meedenken, we denken graag mee met het college ook vanavond is dat weer 

gebleken dus ook nu dit onderwerp. Dus hebben we een motie voorbereid, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer VAN GESTEL: Een motie behoud cultureel en historisch erfgoed. 

 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, constaterende, overwegende, van mening zijnde dat, u kunt dat 

lezen, mede ingediend overigens door VLP, PvdA, VVD, Nieuwe Democraten. Draagt het college op een 

onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van het oprichten van een Beheerstichting voor het 

onderbrengen van het huidige culturele en historisch erfgoed onder andere deel uitmakend van de 

categorie monumenten op de vastgoedlijst van de verkoop op projecten met als doel het in goede staat 

onderhouden van het erfgoed, het beheer van het erfgoed als goed eigenaar, het behouden van het 

erfgoed voor onze gemeenschap, het openstellen van het erfgoed voor onze inwoners, schooljeugd en 

toeristen. Daarin te betrekken de mogelijkheden die de stichting heeft met betrekking tot externe 

fondswerving, subsidiewerving, toegangsgelden en andere inkomsten en de raad hierover uiterlijk 1 juni 

te informeren. Voorzitter en op deze wijze denkt de VLP, met de mede indieners natuurlijk een mooie weg 

te hebben gevonden om het te behouden en open te stellen, om het te laten zien en om trots te zijn op 

datgene wat Roosendaal kenmerkt. En om trots te zijn op datgene wat wij mogen zien in de stad. En 

waardoor wij ons Roosendaler voelen of Nispenaar, of Wouwenaar, of Heerlenaar. Dus, voorzitter, grijp 

die kans. En afsluitend als laatste, voorzitter, wij hopen dan toch echt dat onze slogan dan eigenlijk met 

een kwinkslag mag zijn: Halverwege wereldsteden, daar waar Brabant België kust, ligt als historische 

parel prachtig Roosendaal, vesting van het goede leven. 

 

De VOORZITTER: Nou, die brengen we naar het Westen. Deze motie krijgt mee nummer 6 en heet 

“Behoud cultureel en historisch erfgoed” en is behalve door de VLP ingediend ook mee namens de 

Nieuwe Democraten, Partij van de Arbeid en VVD. Ja, staat er. Goed wij gaan naar, naar de heer Yap 

van de Partij van de Arbeid. 

 

De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. In de Commissievergadering hadden we een interessant debat  met 

de portefeuillehouder over de uitleg wat de raad als opdracht mee had gegeven aan het college. De PvdA 

heeft toen al aangegeven dat wij de uitleg die de wethouder gaf niet juist vonden. De benadering inzake 

de portefeuilles vastgoed is wat ons betreft teveel vanuit financieel oogpunt gedaan en minder vanuit 
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maatschappelijk rendement en de bijdrage van de diverse initiatieven aan het behalen van de 

maatschappelijke beleidsdoelen. Voorbeeld hebben we net in het debat over Kalsdonk gehad waar eerst 

de boodschap komt we gaan het verkopen en vervolgens moet een andere wethouder weer op pad om 

de boel glad te strijken. En ik hoorde net zelfs in het vorige debat er zelfs drie wethouders alweer bij 

betrokken zijn, dus maakt het denk ik voor de burger niet echt makkelijk om de boodschap van dit college 

nog te begrijpen. Voorzitter, vandaar ook dat we een motie hebben voorbereid om er in ieder geval voor 

te zorgen dat ten aanzien van de panden die relevant zijn en die zijn opgenomen in de 

vastgoedportefeuille dat we daar toch eerst de juiste volgorde willen hanteren. Nou dat staat ook keurig in 

de constateringen en in de meningen, voorzitter, ik beperk me tot de opdracht aan het college zoals 

geformuleerd in de motie. Punt 1 om voor 1 juni 2015 in samenspraak met de huidige maatschappelijke 

partners aan te geven welke huisvestingsoplossingen er zijn ten behoeve van de huidige huurders en 

gebruikers ten aanzien van de relevante panden die nu in de verkoopportefeuille staan opgenomen met 

de financiële consequenties daarvan om op basis daarvan te bezien of het desbetreffende pand dus in de 

verkoopportefeuille definitief dient te worden gehandhaafd dan wel op te nemen in een aparte portefeuille 

binnen het gemeentelijk vastgoed, waarin vastgoed welke niet tot de kernportefeuille behoort maar de 

invulling ervan een niet-commerciële of wel een maatschappelijke doelstelling kent. Tweede punt, 

gebruikers van dit vastgoed niet eerder geconfronteerd worden met een huurverhoging tot marktconforme 

huur of verkoop van het pand aan derden, zonder dat er overeenstemming is bereikt over een alternatief. 

Deze motie wordt ingediend namens de Partij van de Arbeid, de VLP, de Nieuwe Democraten en D66. 

Voorzitter, ik begrijp met name punt 1 dat dat een extreem lange zin is. Ik heb nog gekeken hoe we hem 

korter konden maken, is mij niet gelukt. Maar volgens mij is de boodschap helder. Mochten er vragen zijn 

die kan ik in tweede termijn altijd beantwoorden. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Ja, dank u zeer. Ik zie de juristen nu. De motie krijgt mee nummer 7 en heet 

“Maatschappelijk vastgoed”. Dan in deze termijn althans, tenslotte de heer Schijvenaars, Nieuwe 

Democraten. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Het meeste is al door de collega’s ingebracht ook de 

moties die wij als Nieuwe Democraten mee indienen. Toch nog even een paar kleine punten. Eerder deze 

vergadering hebben we elkaar gesproken over de strategische aankoop van een pand aan de Westelijke 

Havendijk en we gaan vervolgens wel weer conform dit raadsvoorstel allerlei panden in de 

verkoopportefeuille plaatsen omdat ze niet strategisch zijn. Dat blijft toch een beetje moeilijk uit te leggen, 

want wanneer is iets nou wel strategisch en wanneer is iets nou niet strategisch. En ook gegeven nog 

geen raadsvoorstel, maar wel ook gegeven perspublicaties vragen we ons af is dan voor het college het 

gebouw Pius X een strategisch pand ja of nee, want als dat zo is en dan hebben we natuurlijk wel weer 

een andere discussie met elkaar. Ja, eens met de vorige sprekers dat dit college toch vooral kijkt met een 

financiële bril en veel te weinig met een maatschappelijke bril, dat roepen we al heel vaak, al vele jaren. 

Een financiële bril, spreadsheetmanagement versus maatschappelijk management, maar goed het gaat 

zoals het gaat op dit moment. En wat wij raar vinden is dat dan het college, bij monde ook in de 

Commissie maar ook in de krant laat optekenen ja beste raad als u vindt dat iets behouden moet blijven 

moet u maar met een financiële dekking komen. Op het moment dat het college zelf voorstellen heeft dan 

hebben ze altijd wel dekking en nu wordt dan de bal weer neergelegd bij de raad terwijl de raad  juist de 

kaders moet stellen en vervolgens het college geacht wordt om dat uit te voeren binnen die kaders, 

voorzitter. Dus laat in ieder geval voortaan ook gewoon het college z’n werk doen, dan doen wij dat als 

raad ook. Tot slot in de Commissiebehandeling sprak de wethouder dat hij de opbrengsten van het 

vastgoed nodig heeft om straks de grote verliezen bij het afboeken van onderwijsgebouwen te gaan 

betalen. En moeten we het dan zo zien dat eigenlijk toch dat misschien wel het allerbelangrijkste doel is 

van deze vastgoedportefeuille om zoveel mogelijk geld vrij te spelen om straks die miljoenen afboekingen 

op die onderwijsportefeuille te gaan betalen. Zijn we dan niet bezig met het verkopen van het tafelzilver, 

voorzitter. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is voor dit moment het woord aan wethouder Theunis in eerste 

termijn.  

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Geen vragen gesteld dus ik kan direct op de twee moties 

ingaan, kort en krachtig met een hoog rendement wat mij betreft. De motie behoud cultureel en historisch 
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erfgoed, daar moet ik toch een opmerking over maken dat blijkbaar toch een deel van u raad, voorzitter, 

volledig voorbij gaat aan het feit dat enkele jaren geleden in ieder geval en daar is deze gemeente redelijk 

bekend om een heel goed gemeentelijk monumentenbeleid voert. En ik raad u aan om u er ook in te 

verdiepen als het gaat om het behoud van het erfgoed, zorgzaam ook erf-, juist ook de monumenten, 

gemeentelijke monumenten in handen van particulieren dan is daar een uitstekend toezicht op, hebben 

we vastgelegd in een monumentenlijst en hebben daar ook een toezicht op. Daar gaat het om nog veel 

meer daar de zorg voor hebben dan onze eigenlijke, eigenlijke, eigen panden. Dan gaat het erom ook een 

Beheerstichting, ja ik denk dan veel simpeler, als wij monumenten hebben die in onze eigendom zijn dan 

hoef ik toch geen beheerstichting op te richten want dan doe ik zelf het beheer, dan lijkt me dat een 

volledig overbodige kwestie. Dan gaan we gewoon even kijken en welke panden zijn dat dan die op die 

zogenaamde lijst staan, is dat een veelheid van panden. Dan raad ik u toch aan om te kijken naar in ieder 

geval ook de wat bredere verkoopportefeuille, daar staan maar enkele panden op waarvan je inderdaad 

de vraag kunt stellen of je die moet verkopen. Dus er wordt hier iets gedaan, een oprichten van een 

stichting al dat soort zaken, iets gecreëerd terwijl als je met twee voetjes op de grond even naar de 

feitelijke toestand kijkt dan, denk ik, dat het wel meevalt. Laat staan dat dan die Beheerstichting ook nog, 

dat wordt gesuggereerd maar ik weet niet voor mij onhelder dat die ook nog iets zou moeten gaan 

betekenen in panden van iemand anders, die iemand anders eigendom zijn. Dus ik vind het wat dat 

betreft een, een wellicht onuitvoerbare motie en ook overbodig gelet op het goede gemeentelijke 

monumentenbeleid wat wij voeren.   

 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, om één misperceptie weg te nemen, de wethouder wordt gevraagd 

om te onderzoeken of dat één van de mogelijkheden is en wellicht dat de wethouder heel druk is, dat 

snap ik, maar in het landelijke beleid van het kabinet hebben ze een zelfde soort constructie bedacht om 

op die manier en dat is uw wens in uw eigen vastgoednota u wilt eventueel monumenten door anderen 

laten exploiteren, dus beheren. Want het geld wat u er nu aan kwijt bent dat wilt u overhevelen voor 

minder geld, dat staat in uw eigen kaders van uw eigen vastgoed. Dus op het moment dat dat goedkoper 

kan worden onderhouden dan wilt u dat en dat kunnen dan externen zijn daar zit geen stok achter de 

deur. En wellicht kunnen wij dan u helpen uw wens wordt toch vervuld, maar toch met een beetje een 

behoudend karakter. En dat is wat Den Haag doet en dat is wat Brussel doet, dus wat andere gemeentes 

doen en misschien is dat ook wel iets wat Roosendaal kan doen. Zeg niet dat het moet, ik zeg doet u dan 

daar eens onderzoek naar. En als uw antwoord is uit uw onderzoek ik zie daar niks in even goede 

vrienden, dan heeft u het in ieder geval onderzocht of het een mogelijkheid is die het waard is om 

werkelijk ook in het leven te roepen.  

 

De heer THEUNIS: Voorzitter, dan heb ik meteen een vraag waar hebben we het dan over? Over welke 

panden, hoe omvangrijk is dat dan? U zegt een Beheerstichting waar gaat het dan over? Noemt u dan 

een pand waarvan ik heb gezegd dat ik het ga verkopen waar het dan van toepassing op is, dat, dat. Een 

Beheerstichting lijkt alsof wij, u haalt er Brussel bij en landelijk beleid, alsof wij hier een wolk met 

monumentale panden die we in de verkoop, waar we een stichting, geeft u dan een paar panden aan 

waar dit voor geldt dan die we in de verkooplijst hebben staan, waar dit voor geldt waar ik die stichting 

voor op moet richten. Vervolgens, denk af en toe de reactie op de motie maatschappelijk vastgoed. Kan 

langs twee kanten benaderen, voorzitter, maar laat ik het even ook met de twee voetjes op de grond heel 

praktisch benaderen en even ingaan op, op inderdaad de lange zinnen in de motie. Even de 

onduidelijkheid gaat het hier over, over verkoopportefeuille of de uitgewerkte verkoopportefeuille in bijlage 

2, want wij hebben volgens de kaders een verkoopportefeuille opgesteld met panden die niet tot ons 

strategisch bezit  maar waarvan daar staan panden bij waarom wij helemaal nog niet in gesprek gaan of 

dat misschien ook niet willen. Het feit dat de kleedkamers of de kantine van voetbalclub Moerstraten dat 

je zegt heel veel voetbalverenigingen hebben die in eigendom dan zou je met Moerstraten kunnen 

zeggen in principe zou dat ook een eigendom moeten zijn, dat staat in verkoopportefeuille. Als 

Moerstraten zegt ik vind het prima om te huren van de gemeente laat ik dat gewoon staan. Moet ik daar 

dan in gesprek gaan voor 1 juli, ik heb er geen moeite mee of gaat het om de uitgewerkte 

verkoopportefeuille. Als het gaat om de uitgewerkte verkoopportefeuille dan zie ik het probleem even niet, 

want er staan 16 panden op. Als ik kijk de zogenaamd maatschappelijke partners die daar relevant in zijn 

dat gaat om de ene categorie sociaal maatschappelijk, al veel genoemd die vier partijen deze avond zijn 
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wij intensief in gesprek voor andere mogelijkheden. De andere categorie de cultuurdocenten zijn wij ook 

in gesprek waarbij ik kom wijzen op, ook u eigen kaders, het zijn culturele ondernemers en daar geldt het 

wat strikt om de palen. En dan hebben we er nog één Stichting Cabot. Daar zijn wij mee in gesprek daar 

hoeft u toch geen motie voor in te dienen, dat zijn wij gewoon aan het doen. Aan de andere kant en dat is 

inderdaad van belang kaderstellend, heeft de heer Yap ook al in de Commissie gezegd maar dat vergt 

een wat bredere discussie met elkaar, het vraagstuk wat er loopt. Moet deze gemeente, vindt deze 

gemeente als kerntaak om vastgoed in eigen bezit te hebben om allerlei maatschappelijke initiatieven te 

accommoderen, dat is de kernvraag. U wordt nu geconfronteerd met het vastgoed met de kaders zoals u 

die inderdaad vastgesteld hebt van oké prima we hebben nog enkele van dat soort maatschappelijke 

adviezen in onze eigen panden zitten. Daarnaast is er een veelheid aan maatschappelijke initiatieven, 

stichtingen die hun eigen huisvestingsoplossing hebben verzonnen met name in wijk- en buurthuizen die 

hebben een eigen oplossing gezocht. We hebben er nog een aantal die in onze eigen panden zitten, 

nogmaals zijn we mee in gesprek. Maar als u, dat moet de raad zelf weten voorzitter, van u raad als we 

inderdaad een fundamenteel debat gaan voeren van maar moeten wij alle maatschappelijke initiatieven in 

Roosendaal naar ons toetrekken qua huisvesting, dan voert u een heel ander debat. Maar laat ik het 

maar van de hele praktische kant benaderen. Als ik ook kijk naar de motie maak het nou niet complexer 

dan het is, want als het gaat om de uitgewerkte verkoopportefeuille dan zijn wij in gesprek, zijn we 

oplossingen aan het bedenken en vind ik dan ook de motie overbodig.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan naar de tweede termijn. Kijk even naar fracties, woordvoerders 

die in de tweede termijn het woord zouden willen voeren, ik inventariseer even. Goed ik heb vier namen 

genoteerd, buiten de eerste termijnsprekers, de heren De Regt, Mol, Van Poppel, Van den Beemt. Oké, 

dan beginnen we bij de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst.  

 

De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil het graag kort houden. In de eerste termijn van de 

Commissie spraken wij nog onze bezorgdheid uit met name over de panden die een maatschappelijk 

doel dienen en die op de verkooplijst staan, maar eigenlijk heeft de wethouder toen al in zijn 

beantwoording de kou uit de lucht genomen en dat heeft hij vanavond opnieuw gedaan. Hij heeft gezegd 

dat hij gaat met die gebruikers in gesprek gaat voordat de verkoop doorgaat. Dus wat dat betreft 

vertrouwen wij op het woord van de wethouder. En ook gelet op het feit dat er een onderzoek wordt 

opgestart door wethouder Schenk in samenwerking met wethouder Theunis en wethouder Polderman 

hebben wij er vertrouwen in dat dat goed gaat komen en tot die tijd wordt er sowieso niks verkocht, dus 

wij gaan die moties niet steunen en wij gaan ook de motie van het culturele erfgoed niet steunen vanwege 

de toelichting van de wethouder. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, vervolgens is het woord aan de heer Mol van de fractie van het CDA. 

 

De heer MOL: Ja, voorzitter, je kunt een wethouder ergens de schuld van geven onterecht naar mijn idee. 

Maar je kunt ook trots zijn op de kaders die je als raad hebt meegegeven aan het college en op de 

analyse vastgoed die daaruit is gedestilleerd, dat kan ook. Want als je de volgorde zoals sommige 

mensen opmerken omdraait dan als je die anders inricht dan ga wel die regels die je eerst hebt 

meegegeven geweld aan doen en dat is niet handig. En daardoor wordt ook een analyse incompleet, dus 

dat klopt, denk ik die werkwijze. En dat je tegelijkertijd maatschappelijke functies natuurlijk niet verloren 

laat gaan dat is minstens zo logisch. En de onrust en de werkwijze kan ondanks de ogenschijnlijke 

onsympathieke volgorde, want die onrust die juichen wij natuurlijk ook niet toe, die kan toch leiden tot 

mooie dingen. Zie maar eens wat een debatten wij gevoerd hebben over die maatschappelijke functies. 

Dat kan ook extra zaken opleveren, zoals bijvoorbeeld tussen de regels door kan je dat opvangen dat, dat 

de Ruilwinkel bijvoorbeeld met subsidies gesteund gaat worden in de toekomst omdat dat wellicht één 

van de innovatieve nieuwe initiatieven zou kunnen zijn die wethouder Polderman zoekt. Ik kan me dat 

voorstellen mensen worden aan werk geholpen, mensen zijn als vrijwilligers ongelooflijk nuttig bezig. Dat 

zijn volgens mij precies de zaken waar wethouder Polderman op uit is om die te kunnen steunen voor de 

toekomst, vandaar ook zijn bemoeienis.  Dus ik ben daar blij mee. Dan de motie historisch erfgoed die is 

wat ons betreft onnodig, de wethouder gaf dat ook al aan. Iedere nieuwe eigenaar heeft exact dezelfde 

verplichtingen als de huidige eigenaar ten aanzien van onderhoud en behoud. Het is tenslotte een 

monument. Wij hebben geen behoefte aan de moties in deze vorm, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Mol. Vervolgens is het woord aan de heer Van Poppel van de 

SP. 

 

De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. In maart 2014 hebben we het raadsvoorstel als raad vast, 

ingestemd met het raadsvoorstel vaststellen kaders vastgoed. Het is nu zelfs een A-stuk geworden, want 

in de Commissievergadering daaraan vooraf was aangegeven dat er toch ook aandacht moest zijn voor 

de maatschappelijke activiteiten. En als het nodig is dat een gebouw als strategisch vastgoed beschouwd 

zou kunnen worden. Zo zou er ruimte geboden kunnen worden aan ontwikkelingen die in de wijken 

gaande zijn. Daar is er vanavond al uitvoerig over gesproken, dus het hele stuk over de Ruilwinkel ga ik 

even aan voorbij maar dat is wel een prima voorbeeld. De motie maatschappelijk vastgoed van de PvdA, 

VLP en Nieuwe Democraten geeft in het kopje van mening zijnde in grote lijnen weer waar het om gaat. 

Er is onvoldoende gekeken naar onze mening naar de maatschappelijke effecten terwijl er bij het 

vaststellen van het raadsvoorstel wel geopperd was. Twee, er is daardoor teveel gekeken vanuit zakelijk 

financieel oogpunt. En ten derde maak de inventaris compleet met welke opties er zijn voor alle 

belanghebbenden en initiatiefnemers binnen het beschikbare gemeentelijk vastgoed. Waar kan, waar er 

geschoven kan worden dan moet je dat doen en wat behouden moet blijven moet je dat ook zeker doen. 

Het laatste punt, dus kijken ook met de betrokken partijen, kijk met de belanghebbenden, dat laatste punt 

is als ik het goed heb wat met zoveel woorden beschreven staat in het eerste beslispunt met wat een erg 

lange en onduidelijke zin is geworden. Ik ben blij dat de indiener van de motie dat zelf ook aangeeft, want 

ik dacht al dat het aan mezelf lag. Het tweede beslispunt roept vragen op. De strekking is wel duidelijk, 

geen huurverhoging zonder dit tijdig mee te delen. Maar zoals ik het nu lees en misschien dat de 

indieners kunnen helpen daarbij, staat dat er geen huurverhoging kan plaatsvinden zolang er geen 

overeenstemming is over een alternatief. Wat moet dan de prikkel geven bij de gebruikers om wel in te 

stemmen, dat zal bijna per definitie altijd duurder uitvallen want zolang er geen alternatief is kan de huur 

niet verhoogd worden. Moet dit tweede punt dan niet worden gewijzigd of komen te vervallen zo vraag ik 

de indieners. Concreet betekent dit dat er meer gekeken moet worden naar de maatschappelijke 

activiteiten die in het gemeentelijk vastgoed plaatsvinden en of dit elders kan. Om dat goed vast te stellen 

is het van belang dat de gemeente en de gebruikers op tijd met elkaar daarover in gesprek gaan. Bij 

voorkeur vooraf maar in het geval van de Ruilwinkel zijn de gesprekken gaande, zo hebben we begrepen. 

Als het college dus na het vaststellen van de kaders vastgoed en de verkoopportefeuille op tijd met de 

betrokken partijen in gesprek gaat dan kunnen we met de SP instemmen met het voorstel.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Poppel. Het woord is aan de heer Van den Beemt van de 

fractie VVD. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Toen ik de motie van de VLP zag, de motie behoud 

cultureel en historisch erfgoed toen was ik jaloers en dat is iets persoonlijks. Ik was jaloers en ik baal 

ervan dat wij hier niet mee gekomen zijn, dat wij hier misschien niet al jaren geleden mee gekomen zijn. 

Voorzitter, we zijn daarom ook blij dat we hem mee kunnen indienen. Want in tegenstelling tot de geluiden 

die we hier horen zijn we er in Roosendaal juist ontzettend aan toe aan zo’n motie. Ik denk dan namelijk 

zelf aan het voorbeeld van Stichting Stadsherstel in Bergen op Zoom. Iedereen in deze raad zegt zo nu 

en dan wel eens iets over monumenten in Bergen op Zoom in vergelijking met monumenten in 

Roosendaal. Wie vraagt zich af hoe het komt dat ze er nog staan daar? Te weinig mensen denk ik, want 

de afgelopen 40 jaar is daar een Stichting mee bezig geweest, een Beheerstichting en die maken die 

panden in orde, daarom zitten er architectenbureaus, daarom zitten daar gespecialiseerde aannemers, 

daarom is er daar werk en een mooi zicht als je over straat loopt. Hoe subjectief dat misschien ook is. 

Voorzitter, een onderzoek kan geen kwaad. De datum is niet hard. Ik heb dat even gecheckt bij de 

schrijvers, een onderzoek kan geen kwaad, een onderzoek kan heel veel goed doen. Het geeft niet als 

die motie het niet haalt vanavond, voorzitter. Maar ik vraag in ieder geval aan de andere indieners om 

hem vanavond wel in te dienen, zodat we over 10 jaar kunnen zeggen toen zijn we ermee begonnen en 

we hadden gelijk. Overigens, voorzitter, meneer Van Gestel heeft me op een andere wijze ook nog 

geïnspireerd, ik zag zojuist ja toch ik ben misschien een beelddenker, ik zag zojuist die kerktoren en ik 

dacht bij mezelf kunnen we niet een klein comité oprichten, de burgemeester, de theaterdirecteur, een 

enkele fractievoorzitter en dan misschien een zorgvuldige geselecteerde ambtelijke bijstand erbij halen, 

voorzitter en zou het niet mooi zijn de Sint Jan in zo’n klein kieleke en zo’n leuk tevreden smoeltje dat zo 
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net over het raadhuis naar de verzamelde Tulpetanen op de Markt kijkt. Voorzitter, helaas steunt de rest 

van mijn fractie me hier niet bij, maar ik vind het toch een prachtig beeld.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel en ik hoop dat u dit pand zonder kleerscheuren verlaat. Goed, ik ga even 

terug naar de eerste termijnsprekers of daar nog behoefte is. De heer, de vaak geciteerde heer Van 

Gestel. Ga uw gang. Ja. Ik begrijp het… 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ja dank u wel. Ik moest even die beelden van mijn netvlies halen, 

voorzitter, is toch oeh. Voorzitter, in de analyse gemeentelijk vastgoed staat de gemeente Roosendaal is 

eigenaar van een aantal monumenten, niet gesteld kan worden dat een monument een eigendom van de 

gemeente moet zijn om een goede invulling te geven van de status ervan. Immers is de regelgeving op 

het gebied van monumenten voldoende mogelijkheden om dat te waarborgen, dit betekent dat de 

momenten behoren tot de verkoopportefeuille tenzij ze vallen binnen een beleidsportefeuille dus de 

kernportefeuille op basis van gebruik. Echter de ervaring leert dat monumenten vaak negatieve 

exploitatieresultaten hebben. Verkoop is dan ook alleen mogelijk als tevens een structurele gemeentelijke 

exploitatiebijdrage wordt verstrekt, dat staat er. Conclusie: Monumenten behoren tot de 

verkoopportefeuille. Indien verkoop vergezeld gaat van een structurele exploitatiebijdrage dan zal verkoop 

in ieder geval plaatsvinden indien die bijdrage lager is dan de gemeentelijke exploitatiekosten. Juist zo’n 

Beheerstichting kan eraan bijdragen dat die kosten dalen, dat is het rendement wat de wethouder beoogt 

te halen. Dat beogen we dan ook met het onderzoek hopelijk vast te stellen plus, dat is dan waar de heer 

Van den Beemt ook aan refereert en ik in eerste termijn aan refereerde, volgens mij hoeft dat geen uitleg. 

En als we niet weten wat er dan onder verkoopportefeuille staat, ja ik wel want ik heb hem voor me liggen, 

voorzitter, dan is dat dus hier onder andere hier, de Gulden Roos, we hebben het over waar staat het hier 

de molens, waarvan er twee op de Wouwseweg staan, voorzitter, er staat er echt maar één maar goed, 

dus drie molens geen vier, er staat hier Sint Janstoren. Staat er ook allemaal echt, ja voorzitter ik kan er 

niks anders van maken. Volgens mij behoort dat netjes tot die motie. Volgens mij weet iedereen dat hier 

vanavond, dus kan er ook geen misverstand over bestaan. Waar ook over gesproken wordt over de 

kantine van FC Moerstraten het is de bestuurskamer van FC Moerstraten. Kijk, ja ik lees het maar 

gewoon voor uit het voorstel van de wethouder zelf, voorzitter. Dus ik hoop alsnog op een positieve, we 

hebben vanavond toch onze positieve zet gedaan voorzitter, op een positieve bijdrage van de 

Roosendaalse Lijst, u hoort Roosendaalse Lijst en natuurlijk ook de fractie van de CDA en mevrouw Van 

den Nieuwenhof die zie ik al ja knikken. Dus ik denk voorzitter dat dat helemaal goed gaat komen, 

voorzitter. Laat in ieder geval wel wezen we zitten hier voor de stad en ik denk dat het initiatief, een 

onderzoek, toch echt geen schade berokkent aan welke beleidsdoelstelling van u dan ook. Het kan alleen 

maar of verbeteren maar nooit verslechteren en daar voorzitter kunnen we alleen maar voor zijn. 

Nietwaar? 

 

De VOORZITTER: Dank u wel voor uw charmante betoog. We gaan naar de heer Yap van de Partij van 

de Arbeid, indien gewenst. Ja, dat is zo. 

 

De heer YAP: Voorzitter, ten aanzien van de motie maatschappelijk vastgoed om in ieder geval de SP 

over te halen hebben we even gekeken met de indieners dat punt 2 er in die zin best uit kan. Dus die 

halen we, voorzitter, uit het dictum. En dan wordt volstaan met, punt 1, nogmaals, ik geeft toe een lange 

zin, maar zoals de SP ook aangaf de strekking is duidelijk. Ik denk ook dat het van belang is dat deze 

motie wordt aangenomen door de gemeenteraad en dat die zeker niet overbodig is omdat we ook al met 

andere processen zagen, we komen weer terug op het gebouw Pius X maar ik kom ook nog terug op 

gebouw de Suite, het centrum voor de Kunsten dat je daar nogal ziet van het college handelt wel goed of 

niet goed, dat, die conclusie durf ik nog niet te trekken. Maar om een voorbeeld te geven ten aanzien van 

de Suite is er namens de VVD kort, of in de laatste vergadering voor het zomerreces in 2014 een 

opdracht meegegeven aan het college. Oktober, 1 oktober waren we nog niet veel verder en als de VVD 

vervolgens weer niet op de agenda zette met een aantal andere partijen wie weet waar we dan staan.  

Vandaar dat ik het goed vind om dit te borgen op deze wijze om in ieder geval ervoor te zorgen dat die 

opdracht die we nu meegeven aan het college geborgd is en ook op een juiste wijze wordt 

teruggekoppeld. De motie komt ook vervolgens zoals u weet op de motielijst van de Commissie Bestuur 

zodat we dat goed kunnen volgen. Nogmaals ik denk dat de strekking helder is, we hebben ook gekeken 

goed naar de woorden uiteraard van de wethouder. Enerzijds gaf de wethouder aan geef mij nou ruimte 
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voor oplossingen. Doen we zeker. Goed huisvesten staat centraal, goed verenigen staat centraal, 

financiële consequenties staan centraal. Nou, voorzitter, die hebben we zo goed als mogelijk proberen op 

te nemen in het dictum, vandaar ook wellicht de omvangrijke tekst. We hebben ook goed geluisterd naar 

de woorden van de Roosendaalse Lijst die ook aangaf wellicht komen we dan ook met een motie inzake  

het oprichten van een aparte portefeuille, ook naar die woorden hebben we goed geluisterd. Nogmaals ik 

denk dat de opdracht helder is en nogmaals belangrijk is om te borgen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, dan hebben we nu dus een gewijzigde motie nummer 7 in die zin dat sub 

2 van het dictum komt te vervallen. Dan tenslotte van de zijde van u raad de heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. We hebben vorig jaar, hebben wij via een raadsvoorstel hebben 

wij de kaders vastgesteld met betrekking tot het gemeentelijke vastgoed, dat was ons besluit. Het kader. 

Het college gaat ermee aan de slag en gaat vervolgens binnen de gestelde kaders interpreteren en komt 

uiteindelijk tot een aantal keuzes, verschillende soorten portefeuilles. De discussie gaat over de 

interpretatie. Als wij deze moties die nu voorliggen als wij die niet gaan steunen in meerderheid, dan 

betekent dat heel technisch gesproken dat het college kan dan altijd zeggen, u heeft als raad toentertijd 

de kaders vastgesteld. Ik heb u via een raadsmededeling netjes op de hoogte gebracht van de 

verkoopportefeuilles ja en natuurlijk heb ik eventjes wel geprobeerd om hier en daar nog eventjes wat te 

veranderen of te wijzigen, maar ja dat is niet gelukt. Dus conform de wens van u raad, dat soort woorden 

gebruikt dan de wethouder altijd, heb ik precies gedaan wat met u is afgesproken. En juist om dat nou te 

voorkomen, omdat iedereen het wel met elkaar eens is dat je toch wat genuanceerder naar moet gaan 

kijken zeker meer vanuit een maatschappelijke bril in plaats van alleen de financiële bril, daarvoor liggen 

nou deze moties op tafel. En ik kan alleen maar een klemmend beroep doen aan de collega’s hier in de 

raad om deze moties te gaan steunen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar de wethouder voor eventueel een reactie in 

tweede termijn. 

 

De heer THEUNIS: Ja, kan heel kort, voorzitter. Even nog specifiek ten aanzien van de motie behoud 

cultureel historisch erfgoed, begrijp nu beter, ik wens wel even duidelijk te maken er zit een verschil in 

Beheerstichting als je gepraat wordt stadsherstel is dat een wezenlijk andere functie dan een 

Beheerstichting. Dat is een stichting die koopt monumenten op, die doet dus een, een stukje zelfs een 

stadsherstel wezenlijk heel iets anders dus. Als u onderzoek vraagt waarna dan onderzoek is het een 

beheerstichting die puur beheer doet of is het echt een stadsherstelfunctie . Bovendien als je kijkt wijs ik 

nogmaals op ons gemeentelijke monumentenbeleid waarin is geborgd het behoud van onze 

gemeentelijke monumenten. En als het gaat om het opkopen, beheer en exploiteren van belangrijke 

monumenten hebben we, zijn we ook nog actief als aandeelhouder ook in een organisatie die 

gemeentelijke, die monumenten van ons gekocht heeft dat is het monumentenfonds Brabant wat ook 

enkele monumenten in het bezit heeft en exploiteert en borgt. Dus wat dat betreft vind ik nog steeds dat 

onderzoek naar een Beheerstichting, onderzoek naar wat, blijf ik het heel erg onduidelijk vinden en vind ik 

ook het onderzoek kan dan alle kanten uit. Tot slot motie maatschappelijk vastgoed, in ieder geval ben ik 

blij… 

 

De VOORZITTER: Even op dit punt, van die motie? 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. Ja. 

 

De heer VAN GESTEL: Voor ons is het duidelijk als u geen waarde hecht aan de historische panden dan 

weet u ook niet wat u onderzoekt, dus dat is helder, voorzitter.  

 

De heer THEUNIS: Voorzitter, de motie maatschappelijk vastgoed, in ieder geval ben ik blij met het 

vervallen van het dictum. Twee, want dat was inderdaad zoals terecht gezegd werd, dan zit je klem als je 

overeenstemming moet worden bereikt en die andere partij weet dat dan zit je volledig klem natuurlijk. En 

overigens huurverhoging volgens marktconforme, daar betaalt geen één maatschappelijke partner 



 
 

Verslag raadsvergadering 22 april 2015     pagina 49 

marktconforme huur, laat staan dat er maatschappelijke partners zijn die in onze pandjes zitten die 

überhaupt huur betalen. Dus wat dat betreft moeten we wel ook nuanceren. Dictum 1 hecht ik toch 

waarde aan als u beide ben ik bereid om dat over te nemen, in die zin dat ik met die partners in gesprek 

ga als ik het voornemen heb om dat object te verkopen. Ik denk dat dat een heel wezenlijk verschil is. U 

gaat het mij toch niet aandoen dat ik voor 1 juli met iemand in gesprek moet gaan over, over zijn of haar 

object wat ik helemaal niet van plan ben om te gaan verkopen, dat lijkt me nou een heel raar gesprek. 

Dus met die toevoeging ook van duidelijke opdracht ga in gesprek met die maatschappelijke partners als 

u voornemens bent om dat pand te gaan verkopen en dat ziet u in de uitgewerkte verkoopportefeuille. 

 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, in die zin laten we het niet te ingewikkeld maken, in de Commissie gaf u al 

aan ook wat u in eerste termijn ook aangaf, die praktische benadering. Nogmaals die praktische 

benadering ook opgenomen in die motie waarin ook duidelijk staat de relevante panden en volgens mij 

weet u ook wel welke panden dat zijn gelet op de constateringen in deze motie.  

 

De heer THEUNIS: Dank voor de aanvulling, wat relevant betekent kan ik dus inderdaad interpreteren als 

relevante panden die echt in een verkoopstadium gaan begeven en dan is het van belang om inderdaad 

met je partner in gesprek te gaan als dat niet het geval is dan hoeft dat niet want dan wekt het zelfs onrust 

terwijl dat helemaal niet nodig is.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Nou, laat ons dan zo doen dat het de notulen van deze vergadering 

verdere toelichting in exegese geven op bedoeld in de motie dat we daar elkaar goed verstaan dus dan 

hoeft die tekst sub 1 niet nader te worden gepreciseerd. Meneer Yap, ja, u bent het er ook mee eens dat 

dat onderdeel is van de uitleg van de motie zoals u en de wethouder hebben gewisseld? Goed. Wij, wij 

zijn toe aan besluitvorming, dat zijn twee moties. Motie nummer 6 “Behoud cultureel en historisch 

erfgoed”. Wil één uwer daar nog een stemverklaring over afleggen? De heer De Regt?  

 

De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard is de Roosendaalse Lijst voor het behoud van het 

culturele erfgoed maar wij zien daar andere middelen voor dan deze motie, dus wij gaan de motie niet 

steunen. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer, anderen nog van u raad? Nobody? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 

motie 6? Daarvoor hebben gestemd de fracties van Nieuwe Democraten, VVD, SP, D66, VLP en de Partij 

van de Arbeid. We gaan even tellen. Met 18 voor en 13 tegen is deze motie aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Wij gaan naar de gewijzigde motie nummer 7 inzake het “Maatschappelijk vastgoed”. 

Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de 

gewijzigde motie nummer 7?  Daarvoor heeft u bij unanimiteit voor gestemd, bij deze aanvaard. 

 

b. Raadsmededeling 16O-2015 Evaluatie verbindend beheren 

De VOORZITTER: Dan gaan wij nog op deze woensdag er een eind aan breien en dat doen we dan met 

het laatste agendapunt, ssst …, we zijn zo, we zijn zo klaar als het aan u ligt, agendapunt 7.b een 

raadsmededeling inzake evaluatie verbindend beheren. Eén fractie de Nieuwe Democraten heeft 

aangegeven dit te willen bespreken om een motie in te dienen. En dat is nu aan de heer Schijvenaars om 

dat te doen. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Ja, het onderwerp grijs en groen dat blijft natuurlijk de 

gemoederen bezighouden en dat doet het al vele jaren en dat zal het nog vele jaren blijven doen. De 

forse bezuinigingen op onderhoud grijs en groen zorgen voor steeds meer maatschappelijk ongemak, 

ongenoegen en onveiligheid en de voorbeelden u kent ze allemaal. Het kwaliteitsniveau moet wat de 

Nieuwe Democraten betreft absoluut en duurzaam omhoog en we doen hiervoor opnieuw een poging via 

de motie die ik zo dadelijk ga indienen, voorzitter en die is dan toegespitst op het onderhoud en het 

beheer van grijs met name, de stoepjes, de fietspaden, de wegen, de pleinen.  

 

De VOORZITTER: Meneer Brouwers. 
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De heer BROUWERS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had het de vorige keer al in de 

Commissievergadering al tegen meneer Janssen gezegd inzake de speelgelegenheden wilde extra 

middelen ook voor de speelgelegenheden. Toen had ik al aangegeven breng hem in in de Kadernota, ja 

ik zie nu ook een motie aankomen die eigenlijk gewoon thuishoort in de Kadernota en de Begroting. Dus 

wat mijn voorstel is van schuif die motie op richting de Kadernota. 

 

De VOORZITTER: Ja, die moet nog worden ingediend overigens. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, uiteraard gaan we het er bij de Kadernota weer over hebben. We 

blijven dat gewoon doen. Ik verwijs toch even naar een aangenomen motie, amendement van de 

Roosendaalse Lijst om 500.000 euro extra te besteden, dat was ook buiten de Kaderbehandeling om.  

Trouwens en wij vinden dat er opnieuw extra geld nodig is omdat we vooral heel erg bezig zijn met 

pleisters plekken, voorzitter en ad hoc beleid. De motie heet extra impuls verbindend beheren. We 

constateren dat de kwaliteitsimpuls openbare ruimte van 500.000 euro heeft bewezen dat er 

discriminerende keuzes gemaakt moeten worden. Overwegende dat in Roosendaal overal mensen 

wonen die in hun directe woon- en leefomgeving elke dag worden geconfronteerd met achterstallig 

onderhoud en beheer van grijs en groen natuurlijk. Van mening zijnde dat hoeveel participatie er ook is 

voor het lichte onderhoud en beheer uiteindelijk er ook extra geld nodig is voor het zwaardere onderhoud 

en beheer. Besluit: Het college voor 1 juli 2015 een inventarisatie maakt van al het grijs dat volgens 

CROW inmiddels meerdere jaren op kwaliteitsniveau C of lager zit. Besluit, het college hiervoor een plan 

maakt om in alle dorpen, wijken en buurten de zogenaamde kwaliteitselementen grijs binnen drie jaar op 

het CROW-niveau B te brengen en het college hiervoor de gemeenteraad bij de behandeling van de 

Begroting 2016 een voorstel doet.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, deze motie krijgt mee nummer 8 en heet “Extra impuls verbindend 

beheren”. Korte reactie van wethouder Schenk op deze motie. 

 

Mevrouw SCHENK: Ja, bedankt voorzitter. Ja, ik moet zeggen het siert de Nieuwe Democraten wel dat 

ze blijven volhouden voor een hoger kwaliteitsniveau en misschien heb ik in uw ogen al heel veel goede 

dingen gedaan, dat u ook denkt dat ik kan toveren, want u vraagt mij om in twee maanden tijd met vele, 

met een miljoenenvoorstel te komen. Het is u, al eerder heeft u getracht 20 miljoen bijeen te vinden en u 

denkt dat ik dat in twee maanden kan. Dat toveren wil ik liever aan jullie overlaten, ik vind dat deze motie 

die echt in de Kadernota thuishoort, dus ik denk dat die daar dan opnieuw ingediend moet worden. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar een tweede termijn is daar van de zijde van u 

raad behoefte aan? Dat is niet het geval. Ik kijk nog even naar de heer Schijvenaars voor een, nog een 

reactie. 

 

De heer SCHIJVENAARS: We zullen hem dan aanhouden tot de Kadernota, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Ja, motie, nee we zijn zo klaar. Motie nummer 8 wordt aangehouden tot nader order. 

Gaan we dus niet over stemmen.  

 

8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dames en heren, wij zijn toe aan het laatste agendapunt, dat is een sluiting. Toen 
wij begonnen dacht ik van goh ik geef ze even een punt op weg naar het zomerreces om cum laude  
wat mij betreft te slagen voor de cyclus tot dusver, zodat u na het zomerreces uitstekend en 
bewapend met democratische middelen begint aan de nieuwe constellatie. Ik moet u zeggen aan het 
begin van de avond zat ik op 7,2 het zakte toen naar 6,2 maar nu, ik had niet verwacht dat we zo snel, 
is het 6,5. U krijgt een 6,5. Ik ben niet te scheutig want er moet progressie in zitten, want we krijgen 
nog een aantal vergaderingen in de oude constellatie waar we een aantal flinke stukken te 
verhapstukken krijgen. Dus kom op naar een 7 en een 8 op weg naar het zomerreces. De vergadering 
is gesloten.  
 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 23.40 uur 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 10 juni 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


