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NOTULEN VAN DE VERGADERINGVAN 3 SEPTEMBER 2015 

 

1.  Opening 

 Installatie Gast van de burgemeester, Sanne Uijtdehaag. 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van  

8 juli 2015 

 

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

a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actielijst en motielijst 

 

5. Sluiting 

 

Aanwezig :  Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester .  
Plaatsvervangend griffier : de heer Dam 



 

DE VOORZITTER : dames en heren , als de wethouder de handen geeft na de raadsvergadering om 

iedereen te verwelkomen dan kunnen we toch een beetje in de time table proberen te blijven, 

alhoewel de agenda wat ruimte laat in dat opzicht. Ik heet u allemaal zeer welkom op onze 

raadsvergadering een wat bijzondere eerste moment van de cyclus zoals we dat met elkaar hebben 

afgesproken, en de agenda ligt voor zoals ie is uitgegaan. In de openingssfeer meldt ik eerst een 

aantal dingetjes waarvan de afmeldingen , afgemeld hebben zich vanavond de heer van Dorst van de 

RoosendaalseLijst , de heer Vermeulen van de fractie van D66 zie daar niet causaal verband in met 

zijn besluit om moverende redenen om terug te treden als raadslid, dat zal over twee weken in onze 

raadsvergadering worden geëffectueerd , met dan ook de installatie van de opvolger wat betreft de 

kandidatenlijst van D66. En de heer van Ginderen van het CDA wellicht of die komt later, anders had 

die er nu al geweest. En mevrouw Frijters van de fractie van de VVD is ook afwezig. Dat in de 

afmeldingensfeer, dan maak ik even kort melding van het feit dat u kennis heeft kunnen nemen dat 

de heer Verhoeven heeft besloten om verder te gaan als lijst Verhoeven, en we hebben hem 

vooralsnog een plekje gegeven waar hij nu zit en dat is daar. Ik wens de heer Verhoeven namens u 

allen en ook namens ons college in ieder geval veel succes bij weliswaar hetzelfde raadswerk maar 

dan in een andere constellatie en opzet, in elk geval veel succes in het werk. En dan ben ik toe aan de 

installatie van de nieuwe gast van de burgemeester maar voordat wij dat doen nemen we eerst 

afscheid van de huidige, voormalige gast van de burgemeester Safae Allali, Safae mag ik vragen of jij 

naar voren wil komen.  

Nou Safae, een half jaar geleden , stond je hier om geïnstalleerd te worden als gast van de 

burgemeester, en toen had je ook al een vlammend medespeech, een mooi betoog, prachtig zoals jij 

je hebt ontwikkeld als studente aan het VMBO met al je ambities die zijn torenhoog, en we hebben 

jou in ieder geval leren kennen als een heel gedreven verstandige heel intelligente en vasthoudende 

jonge vrouw waarvan wij zeker weten dat elke richting je straks ook kiezen gaat dat je daarin 

succesvol zult zijn en dat is je van harte gegund. En omdat wij proberen toch maar een neutraal 

cadeautje te geven want die houdt van mooie schoenen, die van een mooie jurk en die houdt van 

een boek hebben we maar besloten om je een algemeen geschenkcadeaubon te geven zodat je dat 

dan helemaal naar eigen idee kunt besteden. En langs deze weg wil ik jou van harte bedanken dat je 

mij ook een half jaar goed gecoacht en op het rechte pad hebt gehouden en namens ons allen reuze 

bedankt dat je het hebt willen doen en de manier waarop je het hebt ingevuld. Dankjewel. 

SAFAE: nou ik wil u alvast bedanken voor het leuke halfjaar en Corné en Willemijn en school 

natuurlijk en ik wens Sanne een leuke 6 maanden toe.  

DE VOORZITTER: ok, dankjewel Safae. 

DEVOORZITTER: ja en dan is het brugje gelegd naar Sanne Uijtdehaag, mag ik jou vragen naar voren 

te komen, en de familie en vrienden kom rustig ook naar voren als het hier beter de foto's te maken 

zijn dan daar achter. Het zijn toch unieke momenten  

Sanne, Sanne Uitdehaag zal zich zo meteen nog wat nader voorstellen, u toespreken, Sanne is haviste 

op het Gertudis college eindexamen jaar dus dat wordt met name het tweede half jaar hard blokken 

met allerlei tentamens op weg naar het examen. Ook fantastisch dat je het wil doen en we hebben al 

wat voorgesprekken gehad en ik heb er alle vertrouwen in dat we een mooi half jaar gaan doen en 

dat je heel actief alles kunt meemaken wat je wil meemaken in het bijzondere leven van het 



openbaar bestuur en de politiek. Ook de familie, vrienden, de school van Sanne ook hartelijk welkom, 

en waar een burgemeester een keten heeft, heeft de gast van de burgemeester een ketting en die ga 

ik je nu overhandigen bij wijze van installatie en dan ben je het.  

SANNE UIJTDEHAAG: nou allereerst dank u wel dat u hier allemaal bent, ik vind het heel spannend 

allemaal. Ja ik ben dus haviste op het Gertrudis en ik ga lekker dit jaar het allemaal afsluiten hoop ik 

natuurlijk. Maar ja vooral heb ik er heel vin zin in en ik probeer het allemaal goed te volgen  en alles 

ja er uit te halen wat er in zit. En ja ik vooral heel veel plezier hebben en het gewoon ja tot het einde 

helemaal goed te doen. Dus bedankt iedereen en ja ik heb er heel veel zin in. 

DE VOORZITTER : goed, dan is die formaliteit gepasseerd zodat we weer een half jaar door kunnen 

met een hele mooie gast van de burgemeester. Dan agendapunt 2 ,het vaststellen van de 

raadsagenda. Ja u begrijpt het is een dat bijzondere agenda omdat natuurlijk het college nog met 

voor de tweede keer bijeen is geweest na het zomerreces en natuurlijk ambtelijk de concept 

voorstellen, de stukken nu ook successievelijk weer richting de collegetafel gaan en vanuit daar komt 

dat ook weer uw richting uit, dus deze vergadering is in zoverre een wat bijzondere wat betreft de 

start maar het is goed dat we de start maken in de nieuwe cyclus. De agenda zoals die voorligt, dat 

heeft uw instemming, dat is het geval. Even mijn hamer, ja die heb ik eigenlijk niet nodig vanavond. 

ach ik leg hem ernaast. Dan gaan we naar agendapunt 3 , dat is het vaststellen van de besluitenlijst, 

lijsten van de vergadering van uw raad van 8 juli 2015, er zijn bij de griffie geen amendementen op 

de tekst binnen gekomen mag ik daarmee concluderen dat u akkoord gaat met de besluitenlijst, dat 

is het geval, dan is dat vastgesteld. Dan agendapunt 4, 4a dat is een lijst van aan uw raad 

geadresseerde stukken, brieven, dat is door onze griffie gecategoriseerd , u heeft dat voor u liggen a -

stukken, b stukken , c stukken, d stukken , e stukken met daarin een afdoenings voorstel kunt u 

daarmee instemmen dat wij lang die lijn deze brieven zullen afdoen. Dat is het geval, waarvan akte. 

Dan gaan we naar agendapunt 4 b dat is de afhandeling van de beantwoording van de schriftelijke 

vragen die tijdens het zomerreces, u heeft hard gewerkt overigens , ik zou zeggen in het vervolg ga 

echt met vakantie en stuur ons niets toe, het is vreselijk hoe hard u werkt , doe dat nou niet, rust uit. 

Maar goed u krijgt een revanche met het kerstreces , juist. Goed maar het is aan u, de brieven zijn 

binnengekomen en die hebben we uiteraard  beantwoord, ze zijn weer onderscheiden nog in de 

structuur van de commissie bestuur, commissie omgeving met de letter b van bestuur en o van 

omgeving, en dan hebben we nog een artikel 39 vraag. Ik wil het eigenlijk doen net zoals we het in de 

commissie doen, dat ik naar aanleiding van de lijst per fractie even vraag waar nog eventueel een 

aanvullende , een aanvullende toelichtende vraag over gesteld wordt zodat we heel snel op een rijtje 

hebben welke antwoorden conform zijn, dan hoeven we het daarover niet meer te hebben Ik kijk 

even naar de RoosendaalseLijst, mevrouw de Beer, dames en dan de heer Janssen. Ja gaat uw gang 

Waar wil u nog een vraag over stellen. 

MEVR. DE BEER : ja een aanvullende vraag die denk ik door u hopelijk beantwoord wordt, het gaat 

over de vraag rond de Molenstraat. Over ... 

DE VOORZITTER : ja stuk nummer O6, 

MEVR.DE BEER : ja ik kan dat zo niet zien. 

DE VOORZITTER : ja maar het is ik snap het 



MEVR. DE BEER : het is naar aanleiding van  

DE VOORZITTER : de Molenstraat, de poolse supermarkt 

MEVR. DE BEER : ja klopt, ja u heeft in de beantwoording aangegeven dat.. 

DE VOORZITTER: ja maar hoho ik inventariseer eerste even waar nog en dan komen we terug op de 

inhoud. De heer Jansen 

DHR. JANSEN : ik wil een aanvullende vraag stellen over de aanduiding aslast en dat is van 

agendapunt 4b b het derde onderwerp. 

DE VOORZITTER : ja het volgnummer O3, aanduiding maximale aslast brug. Dat wat betreft de reactie 

van de RooendaalseLijst, dus de andere antwoorden die binnen zijn gekomen  op de vragen van die 

fractie die zijn dan conform zoals ze zijn beantwoord door het college dat is dan de conclusie. Dan ik 

ga gewoon even het rijtje af. De heer Raggers D66 nog aanvullende.., dat is niet het geval. Dan ga ik 

naar de fractie van de PvdA, . 

DHR. YAP : voorzitter, we hebben een aanvullende vraag over B10 kunstmaand in Roosendaal,O18 de 

aanpak tunneltjes Roosendaal , O20  situatie woningmarkt Roosendaal en ik zie hem niet in de lijst 

staan maar die is wel beantwoord, de vraag over de leegstand.  

DE VOORZITTER : ja dat is B14 , terugdringen leegstand in Roosendaal. dat bedoelt u hé 

DHR. YAP: ja , dat klopt daar hebben we ook een aanvullende vraag over, over de O20 de situatie 

woningmarkt Roosendaal zal collega Derks de aanvullende vraag stellen. 

DE VOORZITTER : ja, ja het is even de inventarisatie, ik kijk naar de fractie van de VLP, de heer van 

Gestel. 

DHR. VAN GESTEL: ja , voorzitter, twee op twee 24 uursvragen , een de Leemstraat 2.0 en de 

Kennedylaan . Allemaal voor O. 

DE VOORZITTER : ja dat is O1, de Kennedylaan en O13 de Leemstraat 2.0. . Ik kijk naar de fractie van 

het CDA. 

MEVR. VAN DEN NIEUWENHOF : ja dank u wel voorzitter, wij hebben een paar vragen gesteld een er 

van ging over de verkoop van Attero, ik wil even een kleine aanvullende vraag daarvoor aan de 

wethouder. 

DE VOORZITTER: even überhaupt waar u vragen over wil stellen, ik inventariseer dat even en daarna 

komt u op de inhoud daarop terug. 

MER. VAN DEN NIEUWENHOF: een aanvullende vraag over onze 24 uursvraag transparantie verkoop 

Attero. 

DE VOORZITTER: dat is O5 , ja dat is de fractie va het CDA, nou gaan we naar de fractie van de SP. 

MEVR. OUDHOF: ja voorzitter, we hebben een aanvullende vraag over O4, amusementsprogramma 

met bijstandsgerechtigden , O8 vluchtelingenbeleid gemeente Roosendaal  en O9 terug betalen 

onterechte boetes bijstand.  



DE VOORZITTER: ja , oké ik kijk even naar de fractie van GroenLinks , niet het geval. De VVD, ook niet 

het geval, Nieuwe Democraten? 

DHR. SCHIJVENAARS : de vraag over de reclamebelasting mede de vraag over de ruilwinkel  

DE VOORZITTER : dat is B3 op onze lijst en O16. Meneer Verhoeven,ik betrek u er gelijk bij hoor, niet 

het geval. Goed, dan ga ik er du vanuit dat alle overige vragen zijn goed. Wat we nu gaan doen, want 

die lijst is natuurlijk prachtig in volgnummers genoteerd op uw a4 . Dan gaan we nu in die volgorde 

waar een nadere vraag oer wordt gesteld, dat wikkel ik zo af en da beginnen we bij volgnummer E3. 

Da is een vraag van de fractie van de Nieuwe democraten over de reclamebelasting in de Meeten 

met als portefeuillehouder de heer Verbraak en we doen het zo dat dat gewoon vanaf de tafeltjes 

kan dus een aanvullende vraag en desbetreffende lid van het college kan ook blijven zitten om die 

vraag zo te beantwoorden want anders wordt het wel een erg geloop naar het katheter. Heer 

Schijvenaars. 

DHR. SCHIJVENAARS : voorzitter, dank aan het college voor de beantwoording, waar ik niet blij van 

ben geworden. De vraag is concreet wat moeten de mensen doen die zich niet vertegenwoordigt 

voelen door deze ondernemersverenigingen om te bereiken, het is een beetje een kermisgeluid, een 

kerkgeluid is het ook, ja kerk kermis ik heb meer met kermis dan met kerk.  

DE VOORZITTER: gaat u vooral door met het formuleren van de vraag. 

DHR. SCHIJVENAARS: voorzitter, de vraag aan de wethouder is dat wat moeten de ondernemersdoen 

die zich niet voelen vertegenwoordigt door deze ondernemersverenigingen om allerlei redenen. Wat 

moeten zij doen willen zij nog een wijziging kunnen aanbrengen in datgene wat er nu aan het 

gebeuren is.  

DE VOORZITTER: antwoord door wethouder Verbraak. 

WETHOUDER VERBRAAK ; voorzitter, het ondernemersfonds is door de ondernemers geëntameerd 

en daar is ook die peiling in gehouden. Uiteraard komt er nog een hele raadscyclus meneer 

Schijvenaars, want u de raad gaat beslissen over het ondernemersfonds, en ondernemers die zich 

niet vertegenwoordigt voelen in de club die dit organiseert die kunnen zich laten horen. 

DHR. SCHIJVENAARS: ja horen in de raad of horen bij het college zelf. 

WETHOUDER VERBRAAK: dat is aan de ondernemers. 

DE VOORZITTER : dit is op dit moment het antwoord zoals het gegeven is. Dan gaan we naar 

volgnummer B10 dat is een vraag van de fractie van de PvdA over de kunstmaand Roosendaal met 

als portefeuillehouder wethouder Verbraak. Maar eerst kijk ik naar de fractie van de PvdA. 

DHR. YAP : voorzitter, dank u wel, dank ook voor de antwoorden van de wethouder. Gelukkig heeft 

kunst en cultuur minnend Roosendaal al het initiatief genomen om wellicht een doorstart te kunnen 

maken van de kunstmaand en u geeft in de antwoorden aan dat u de kunstmaand gaat onderzoeken 

en evalueren. Wat bedoelt u daar precies mee, had dat dan niet al niet vanaf 2014 moeten gebeuren 

voordat u de kunstmaand vanuit de gemeente om zeep heeft geholpen. 

DE VOORZITTER ; wethouder Verbraak 



WETHOUDER VERBRAAK; ja voorzitter, is op zich een goede vraag, het is zo dat er regelmatig contact 

is geweest met de stichting kunstmaand en u weet dat de aanvraag voor subsidie niet gehonoreerd is 

en toen hebben we al gezegd we gaan nadenken over een andere vorm van de kunstmaand 2.0. Nou 

laat dat initiatief nou vanuit de samenleving opgepakt worden wat ik overigens zeer toejuich en we 

zullen met elkaar goed moeten kijken hoe dar dan uit gaat pakken hoe de kunstmaand 2.0 vorm gaat 

geven . En ik zal zeker met degene die dat gaan organiseren contact houden want als zij het gaan 

organiseren dan hoeven wij dat als gemeente uiteraard niet meer te gaan doen.  

DE VOORZITTER : dank u wel, dan gaan wij naar volgnummer 14 ook een vraag van de fractie van de 

PvdA ook met als portefeuillehouder wethouder Verbraak, en dat handelt over het terugdringen 

leegstand in Roosendaal. De heer Yap,  

DHR. YAP : ja voorzitter we hebben de gemeente het voorstel aangereikt vanuit Rijswijk. Nu wordt er 

gezegd dat dat redelijk wordt gevolg en dat men eerst de visie op de hoofdcontouren van de 

gemeente gaat vaststellen, dna van de wijken en dorpen, ik vroeg me af wat ze daar precies mee 

bedoelen omdat we nog niet zo heel lang geleden ook al een aantal visies ten aanzien van 

Roosendaal hebben aangenomen, dus kan de wethouder daar een toelichting op geven wat die visie 

op de hoofdcontouren zijn. 

WETHOUDER VERBRAAK : ja voorzitter, in het antwoord wordt ook gerefereerd aan college Theunis 

die met de woonagenda bezig is en die zin gaan wij samen bekijken hoe we daar handen en voeten 

aan kunnen geven. 

DHR. YAP :ja voorzitter dat is niet het antwoord op mijn vraag, nogmaals misschien kan wethouder 

Theunis daar dan antwoord op geven. 

DE VOORZITTER : nee, het college bepaalt wie antwoord en dat is wethouder Verbraak.  

DHR. YAP ;misschien kan de wethouder dan wel antwoord geven op de vraag is dat dan iets anders 

dan de visies die we twee jaar geleden hebben vastgesteld. 

DE VOORZITTER: ja dit is zijn antwoord op uw vraag, daar moet u het mee doen. Het is een soort 

rijdende rechtersessie hé. Ik kan het niet leuker maken. Maar u kunt er nog op een ander moment op 

terug komen als u dit te weinig vindt daar hebben we dan , ja niet vanavond dan maar toch 

commissies voor om het als dit onbevredigend is , en dat zie ik wel aan u, maar goed dat is even voor 

nu. Een, oh het valt toch wel mee, goed, dat zijn de regels van het spel, nietwaar. Wij gaan naar de 

categorie van de vroegere commissie omgeving, dus de letter O, dan hebben we O1, dat is van de 

fractie van de VLP inzake de Kennedylaan en daar is de wethouder Lok woordvoerder, ik kijk naar de 

heer van Gestel. 

DHR. VAN GESTEL; ja dank wel,voorzitter, bedankt voor de goede antwoording, doch heeft inmiddels 

de tijd ons een beetje ingehaald, omroep Brabant heet inmiddels een meldcentrum geopend voor 

gevaarlijke verkeerssituaties blijkt nu dat de Kennedylaan daar vaak gemaild wordt. Nou gelukkig 

heeft het college aangegeven inderdaad onze zorg ook te delen en over te nemen, dus onze vraag is 

eigenlijk of de wethouder ook nu frequent zou willen gaan monitoren of de situatie verergert , 

verslechterd, verbeterd of gehandhaafd blijft zodat we in ieder geval mocht daar noodzaak toe zijn 

het college zelf de nodige beslissingen kan nemen om de veiligheid te waarborgen. 



DE VOORZITTER ; wethouder 

WETHOUDER LOK; ja voorzitter dank u wel , omroep Brabant heeft inderdaad een meldpunt 

ingesteld maar dat zijn andere plekken in Roosendaal die als gevaarlijker worden beschouwd dus het 

ligt voor de hand om eerst op die plekken in te zetten. En overigens zijn we natuurlijk buitengewoon 

benieuwd naar de achtergronden van die beantwoordingen van die knelpunten, maar nogmaals de 

Kennedylaan is een onderwerp en zullen we ook zeker een keer naar kijken maar we doen het wel 

wimpel boven aan staat. 

DE VOORZITTER ; dank u wel wethouder Lok, dan gaan we naar volgnummer O3 fractie 

RoosendaalseLijst  aan wethouder Schenk een vraag inzake aanduiding maximale aslast bruggen. De 

Heer Jansen. 

DHR. JANSEN ; dank u wel voorzitter, voorzitter bedankt voor de beantwoording van de vragen, maar 

bij de beantwoording van de vragen is dus een vraag onbeantwoord gebleven eigenlijk, daar wordt 

wel aangegeven dat de as  de maximale aslast dus niet aangegeven hoeft te worden en dat wanneer 

dus die bepaalde beperking op aslast wel aangegeven maar er is nog een categorie waar dus geen 

aslast aangegeven wordt en dat is zijn bruggen b.v. over de Molenbeek en bij de Pootlaan daar dat 

zijn brede bruggen en bruggen die gebruikt worden door onderhoudswerkzaamheden in het gebied, 

het openbaar gebied. Bruggen die gebruikt kunnen gaan worden eventueel bij calamiteiten door een 

ambulance of door een brandweer om over die brug te rijden en bij dergelijke bruggen staat nergens 

zoals ik begrepen heb een maximale aslast dat zou dus tot een totale verassing kunnen komen door 

die hulpverlenerdiensten door die brug heen gaan, wat we laatst ook meegemaakt hebben in 

Drimmelen en ik zou de wethouder willen vragen of ze daar wat duidelijkheid over kan geven. Dank u 

wel voorzitter.  

DE VOORZITTER ; wethouder Schenk 

WETHOUDER SCHENK : Ja bedankt voorzitter, het klopt dat dat niet zo specifiek benoemd is de 

beantwoording , deze bruggen die je noemt dat betreft fietsbruggen als wij daar een bord met de 

maximale gewicht aan aslast zouden wegzetten dan zou dat suggereren dat er auto's over heen 

mogen. Dat willen we absoluut niet motiveren, dat zijn fietsbruggen , bruggen waar ook over gelopen 

wordt, het is wel zo dat er inderdaad i.v.m. het strooien in de koude periodes en inderdaad bij 

hulpdiensten dat daar wel eens gebruik van wordt gemaakt . Zelfs ook openbare werken ,onze 

buitenploegen die maken hier en daar er wel eens gebruik van . Die hebben daar een ontheffing voor 

en het is zo dat deze fietsbruggen ook een maximale capaciteit hebben van 5 ton hebben, maar als 

we dat er echt specifiek bij gaan neerzetten dan gaan we daar ook meer vervoer over heen krijgen  

en dat is absoluut niet wat we willen. Wat we wel doen is dat we continue controleren of die 5 ton 

ook nog steeds mogelijk is . U moet denken dat er dan een busje  met een aanhanger over heen kan aan 

gewicht. Dus het kan wel maar we willen het gewoon absoluut niet doen lijken of als het gewoon mag. En dat is 

ook de reden dat daar geen bord staat. 

DE VOORZITTER : dank u wel wethouder Schenk, dan gaan wij naar volgnummer 4 fractie van de SP die een 

vraag stelt over het amusementsprogramma met bijstandsgerechtigden portefeuillehouder is wethouder 

Verbraak. Mevrouw Oudhof. 

MEVR OUDHOF :ja voorzitter, twee zaken .Allereerst de vastkosten worden genoemd die zijn 35.000 voor het 

project maar waar de SP dan benieuwd naar is hoeveel de hoeveel zijn de variabele kosten, de financiële 



inventieve die genoemd wordt per maand bij uitstroming die uitgekeerd wordt hoeveel is dat en hoelang gaat 

dit duren. En dan wil de SP ook graag daarnaast een financieel overzicht van alle re-integratie projecten  en de 

workshops van de sociale dienst krijgen.  

DE VOORZITTER : ja het zijn eigenlijk meer vragen dan een, maar vooruit we zijn mild gestemd omdat het 

kermis wordt. Wethouder Verbraak 

WETHOUDER VERBRAAK ; ja voorzitter, die heb ik die antwoorden heb ik zo niet op mijn netvlies en die zal ik de 

SP laten weten. 

DE VOORZITTER: ja dat lijkt mij uitstekend, dank u wel. Dan gaan wij naar vraag nummer 5 van de fractie van 

het CDA, inzake transparantie of inzake verkoop Attero met als portefeuillehouder wethouder Lok. Oh, dat 

wordt wethouder Theunis. Ja. 

MEVR. VAN DEN NIEUWENHOF : ja een aanvullende vraag, uit de antwoorden blijkt dat de wethouder en het 

college voorstander is van een openbaar debat , de provinciale staten. En de vervolgvraag 4 is eigenlijk als u dat 

vindt bent u dan ook bereid om dat formeel kenbaar te maken aan de provincie, want daar ging het de 

gedeputeerde om, de kwestie is ja een openbaar debat over nieuwe ontwikkeling daar was wel toestemming 

voor nodig voor de voormalige aandeelhouders, dus ja u bent voorstander van de openbaar debat en wilt u dat 

dan ook laten weten aan de provincie formeel. Dat is eigenlijk de essentie van vraag 4, het antwoord lijkt 

eigenlijk ergens anders over te gaan. Maar als u zet ja  dan ik ga er van uit dat het zo is. Dan is het voldoende 

DE VOORZITTER : wethouder Theunis 

WETHOUDER THEUNIS: ja voorzitter als ik , het zou vreemd zijn als ik geen voorstander ben van een openbaar 

debat. Dat is heel simpel, natuurlijk waarom ook niet. Ik vind het overigens vanuit maar goed vanuit de kant 

van het college of van de wethouder een oproep te doen aan een volkvertegenwoordigend orgaan  als 

provinciale staten voor een openbaar debat zou ik althans in mijn opinie wat merkwaardig vinden. Ik zou dan 

liever hebben veel krachtiger hebben dat vanuit de roosendaalse gemeenteraad aan de staten word 

opgedragen of in ieder geval de wens voor een openbaar debat , dat dat. Het is uw wens vanuit de 

gemeenteraad, en dan vind ik ook dat de wens voor het openbaar debat volgens mij veel beter rechtstreeks 

kenbaar kunt maken aan de provinciale staten. Overigens moet je nog gebruik kunnen maken van het voordeel 

dat u als CDA ook bekend met de fractie van de CDA in de provinciale staten, want die, dus ja, voorzitter ik vind 

dan toch een beetje het opinievormend dat een college een , ja ik vind het toch een vreemde situatie om dan 

de staten op te roepen tot een openbaar debat. Ik vind het veel krachtiger eigenlijk dat u dat vanuit de 

gemeenteraad zou doen. 

DE VOORZITTER: dank u wel wethouder., Wij gaan naar brief nummer 6, een vraag van de RoosendaalseLijst 

inzake overlast Molenstraat, en ik zal die vraag zelf beantwoorden, mevr. de Beer. 

MEVR. DE BEER: ja dank u voorzitter voor de beantwoording. U heeft aangegeven dat er al gehandhaafd is, dat 

er overleg is geweest met de winkeliers, maar wij missen even wat de positie van de mensen die dus inderdaad 

het een en ander gemeld hebben is, dus hoe is het contact met de bewoners en de terugkoppeling van hetgeen 

er al ingezet is aan verbeteringen evt. 

DE BURGEMEESTER : ja naar mijn beste weten , het kan zijn dat het bij mij door elkaar loopt wat betreft de 

Gastelseweg, naar mijn beste weten zijn ook de bewoners , de melders in de Molenstraat geïnformeerd over 

wat wij vervolgens met hun meldingen hebben gedaan, en dat ze steeds op de hoogte worden gehouden van 

hetgeen wij daar doen. Maar laat het me zo afspreken, ik check dat voor de zekerheid even bij de stafafdeling 

en ik laat het u dan weten zodat het trefzeker antwoord ook gegeven wordt. dank u wel 



DE VOORZITTER : dan gaan we naar nummer 8 fractie SP inzake het vluchtelingenbeleid gemeente Roosendaal, 

met de portefeuillehouder wethouder Polderman.  Ja ik ben ook net terug van vakantie, Ja hoe kan ik ook 

vergeten, meneer van Heumen gaat uw gang. 

DHR. VAN HEUMEN: dank u wel voorzitter,ik lees in de antwoorden van de wethouder dat het voor de 

gemeente Roosendaal steeds lastiger wordt om aan de taakstelling van de rijksoverheid te voldoen, stel nou 

dat de komende jaren ongeveer een zelfde aantal statushouders gehuisvest moeten worden, kan de gemeente 

dan nog steeds aan de taakstelling voldoen en hoe is dit als er meer statushouders geplaatst moeten worden 

de aankomende jaren 

DE VOORZTITTER : wethouder 

WETHOUDER POLDERMAN: ja voorzitter dank u wel, een uiterst actueel onderwerp natuurlijk maar inderdaad 

zoals wij gezegd hebben, het wordt steeds moeilijker , het is moeilijk voor de coöperatie hé, Allee wonen geeft 

te kennen dat zij steeds meer krijgen, dat die druk is, is ook een actueel debat, speelt ook volgens mij van de 

week nog in de kamer over de prioriteit. Kijk wij doen ons best en wat we ook in ons antwoord hebben gezegd 

als het op een gegeven moment niet meer vanuit de coöperaties alleen kan worden opgelost dan moeten wij 

kijken naar onconventionele middelen, dus we zullen daar gewoon met elkaar uit moeten komen, want op een 

gegeven moment je krijgt al die opdrachten en als je niet voldoet dan krijgen we op onze kop van onze 

toezichthouder. Dus w zijn verplicht om het te doen, maar we geven eerlijk toe, makkelijk is het niet maar als 

het makkelijk als dan zaten wij hier ook niet. 

DE VOORZITTER : dank u wel wethouder. Vervolgens gaan we naar brief nummer 9 vraag nummer 9 van de SP 

fractie eveneens inzake terugbetalen onterechte boetes bijstand en dar is wethouder Verbraak de 

portefeuillehouder. Mevrouw Oudhof. 

MEVR. OUDHOF: ja voorzitter ik wordt een beetje in verwarring gebracht door het antwoord van de 

wethouder, lijkt toch een beetje op hinken op twee benen, dus ik graag daar wat meer duidelijkheid over 

hebben. Enerzijds zegt de wethouder we zijn niet voor het herbeoordelen van de opgelegde boetes o.a. omdat 

het te kostbaar is en ook omdat het president kan scheppen. Maar bij de laatste vraag geeft u als wethouder 

aan dat het wel het wethoudersconflet van de 14 gemeenten te onderschrijven en om een beroep op minister 

Ascher te doen om gemeentes te compenseren voor het herzien van de onterechte opgelegde boetes. Maar 

om het dan toch duidelijk te krijgen , u geeft aan geld van minister Ascher te willen hebben om onterecht 

boetes opnieuw te kunnen beoordelen dan denk ik dat ik kan concluderen dat u vind dat er onterechte boetes 

zijn opgelegd. Klopt dat ? 

WETHOUDER VERBRAAK: voorzitter, ik heb in de beantwoording aangegeven dat wij de lijn van de minister 

volgen qua uitvoering want dat is onze ons kabinet waarvan wij hetgeen wat zij bepalen uit moeten voeren. 

Maar ik snap heel goed uw vraag, vandaar dat ik bij vraag 5 gezegd heb van ja wij willen wel aansluiten bij de 

gemeentes want als er inderdaad blijkt dat er onterecht boetes opgelegd zijn en mensen zouden in aanmerking 

kunnen komen als de minister dat onderkent voor terug betalen dan vinden wij dat zeker terecht dat je daar bij 

aansluit. Op het moment is dat niet zo. 

MEVR. OUDHOF : ja voorzitter, het geeft nog geen duidelijkheid maar dat was het denk ik. Ja? 

DE VOORZITTER : ja dat was hem, heel goed. Nou de spelregels zitten er lekker in, u maakt het mij ontzettend 

gemakkelijk, houden zo. Goed, wij gaan naar nummer 13 fractie VLP, inzake Leemstraat 2.0 met als 

portefeuillehouder wethouder Lok. De VLP , heer van Gestel ja. 

DHR. VAN GESTEL : voorzitter, nummer 13 laten we van het positieve uitgaan en vanavond voorzitter. Wij 

hebben gevraagd in onze vraagstelling bij 6 of de wethouder in kennis is gesteld van het standpunt van de 

ondernemers, daarop is het antwoord eigenlijk ontwijkend, ja het gvvp, daar hebben we wel iets met mensen 



besproken . De vraag is heeft u met die ondernemers , hebben die u in kennis daarvan gesteld, antwoord 

daarop is dus nee, dan is onze vraag, bent u bereid om van dat standpunt kennis te nemen en indien gewenst 

kunnen wij u daarin wel faciliteren, dus mocht u zeggen nou ik laat me graag uit nodigen dan zorg ik dat dat uw 

kant op komt,dus ik ben u zeer welwillend vanavond. 

DE VOORZITTER: wethouder 

WETHOUDER LOK : ik zie dat het zomerreces velen van ons goed hebben gedaan. Dat doet me deugd, hou het 

vast zou ik zeggen. Als u vraagt, zijn bent u door ondernemers of verenigingen in kennis gesteld en ik verwijs 

naar vraag 1 , dan komt dat omdat ondernemers hier in op deze plek met zijn allen hebben meegepraat over de 

ideeën van het gvvp, dus ook ondernemers die vertegenwoordigers die vertegenwoord waren uit door 

Majoppeveld. Dus ja die mensen die ondernemers die hebben mee gediscuseerd en meegepraat over dit 

onderwerp, dus ja . En daar is dat echt aan de orde gekomen, ik kan het ook niet anders mooier maken, of die 

ondernemers hebben dat vergeten of niet, dat weet ik niet , maar ze waren hier en we hebben het over de 

Leemstraat gehad en het werd op dat moment, en dat is ook vertaald in het gvvp, gaat u binnenkort allemaal 

iets van vinden . Daarom is daarover opgenomen wat er is over afgesproken.  

DHR. VAN GESTEL: maar voorzitter de onduidelijkheid zat hem dus in, bent u bereid om van dit 

standpunt kennis te nemen en moeten wij u daarin begeleiding faciliteren , daarin begrijp ik is het 

antwoord nee dat vind ik niet nodig. 

DE VOORZITTER : het antwoord is zoals het gegeven is en het gvvp komt nog terug in debat dus 

ruimte nog om het andermaal via een andere route aan de orde te stellen. Nummer 16 fractie van de 

Nieuwe Demoraten inzake waarheden en onwaarheden raadsmededeling 36O-2015 met als 

portefeuillehouder wethouder Schenk, heer Schijvenaars. 

DHR SCHIJVENAARS : dank u wel voorzitter , we hebben de vraag ook bewust de titel meegeven 

waarheden en onwaarheden, in de hoop dat we met de beantwoording nog maar een waarheid 

zouden overhouden. En dat blijkt wat ons betreft niet uit de beantwoording van de wethouder. 

Willen het in ieder geval dooragenderen naar de commissie toe maar voor vanavond dan toch maar 

even een concrete vraag, klopt het dat de rolstoelcentrale inmiddels uit het overleg is gestapt, en 

waarom is dat niet gecommuniceerd en hoe gaan we daar dan nu verder mee om gegeven eerdere 

uitspraken van de wethouder. 

DE VOORZITTER : wethouder Schenk. 

WETHOUDER SCHENK: nou die vraag u nu stelt die heeft u nog niet eerder gesteld heeft, het is zoals 

u het aangeeft klinkt het nogal negatief, dat de rolstoelcentrale uit het overleg is gestapt. Dat 

eigenlijk een hele positieve wending gekregen, het is gebleken dat zij toch eigenlijk vrij zelfredzaam 

door kunnen gaan dus zij hebben een eigen pand geregeld , ik vind het niet aan mij om dat nu in 

eerste instantie te communiceren maar aan de rolstoelcentrale zelf. Dus dat zal binnenkort ook uw 

kant op komen, en wat betreft, iedere raadsmededeling daar staat in dat ik in september met een 

reactie terug kom en dan kom ik ook met een reactie terug maar dan niet alleen over de 

rolstoelcentrale maar ook over de andere partijen. 

DE VOORZITTER : dank u wel wethouder, dan gaan we naar nummer 18, fractie van de PvdA, inzake 

aanpak tunneltjes Roosendaal met portefeuillehouder ook wethouder Schenk. Ik kijk naar de heer 

Yap. 



DHR. YAP : ja voorzitter, dankjewel nou de kadetunnel is natuurlijk prachtig opgeknapt. In de 

antwoorden wordt gezegd ja we willen zijn dat ook van plan voor de andere toegangspoorten en 

tunnels in Roosendaal en de wijken en dorpen. Maar dan wordt dan gezegd ja we ontwikkelen een 

breed toepasbaar  kader maar we kunnen toch gewoon kunstenaars en fotograven en alles gewoon 

de opdracht geven om het te doen, daar hoeven we toch niet een ingewikkeld breed toepasbaar 

kader voor vast te gaan stellen. 

DE VOORZITTER: wethouder 

WETHOUDER SCHENK: ja dank u voorzitter, ja ik kijk daar toch anders tegen aan, ik vind wat er 

instaat is dat we dat niet allemaal op dezelfde manier gaan doen hoor. Wat er in staat is dat wij die 

entrees van Roosendaal van die binnenstad hoe kom je vanuit de snelweg Roosendaal binnen, dat 

we die aantrekkelijker willen maken dat heeft ook met dat omvormingsverhaal te maken, dus dat wil 

niet gelijk zeggen dat we overal kunst moeten toepassen maar als je lukraak zonder na te denken in 

een keer overal graffiti wanden op gaat stellen, je hebt ook nog een identiteit wat wil je uitstralen als 

Roosendaal dat heeft te maken met citymarketing, daar ga ik niet alleen over, dus vandaar dat ik dat 

wat breder wil trekken en niet ondoordacht aan de slag wil gaan.  Maar dat er een vervolg komt dat 

is in mijn ogen wel duidelijk maar hoe het kan ook best zijn dat we gewoon goed en flink 

schoonmaken , we moeten wel even goed kijken wie we als stad willen zijn. 

DE VOORZITTER : dank u wel  

DHR.YAP : voorzitter, de woorden lukraak heb ik niet in mijn mond genomen overigens. 

DE VOORZITTER : nee maar goed u bent verantwoordelijk voor uw vraag en de wethouder voor haar 

antwoord, daar moet u het mee doen. Wij gaan naar nummer 20 fractie PvdA , ik geloof dat dat 

mevrouw Derks 

DHR. YAP: voorzitter, geen aanvullende vraag, dat doen we wel schriftelijk. 

DE VOORZITTER : op nummer 20, 

DHR. YAP : ja, 

DE VOORZITTER: ja, dat gaat dan ook even voor de griffie, handelt dan over de situatie woningmarkt 

Roosendaal, daarvan komt nu kennelijk schriftelijke aanvullende schriftelijke vragen van de PvdA. Wij 

wachten dat in en die vragen zullen uiteraard worden beantwoord. Dan zijn wij door de 

zomercollectie heen , en dan hebben wij nog twee documenten die we nog even in de actualiteit 

beschouwen, dat is op de eerste plaats de actielijst en vervolgens de motielijst. Ik begin even bij de 

actielijst, wie van uw raad wil daarover iets zeggen, ik inventariseer even, de heer Beesems , niemand 

anders over de actielijst, prima, heer Beestems ga uw gang. 

DHR. BEESEMS : voorzitter dank u wel, 2014 a 2, betreft een aantal zaken besluitvorming over het 

strategisch agenda zou plaats gevonden hebben niet in januari maar in februari , het is inmiddels 

september . Is er al wat bekend en zo ja wanneer komt dat naar de raad toe. 

DE VOORZITTER: ja terechte vraag, ik had hem ook gezien in het kader van actualiseren, die data die 

zijn ook nooit bewaarheid geworden in de zin dat we daar en toen hebben gesproken over dat 

uitvoeringsprogramma, dat is besproken in het ab van ik meen 9 juli j.l. vlak voor het zomerreces en 



we hebben afgesproken dat wij nu als college volgende week of de week daarop daardoor ambtelijk 

geadviseerd even kijken of nu alles in die uitvoeringsagenda staat zoals wij vinden dat ie moet staan, 

qua focus prioritering operationaliteit dat we niet alleen zeggen wat we gaan doen maar we het 

inderdaad ook geborgd is dat we het gaan doen, dan vervolgens zal ambtelijk het bureau van de 

regio west Brabant nog met alle ambtelijke diensten van de 19 gemeenten nog een rondje ophalen 

van is dit het nou en dan geven we er een finale klap op dus ik stel voor dat we het zou in 

commissieverband kunnen dat we als we het rondje college hebben gedaan dat we zelf naar die 

uitvoeringsagenda hebben gekeken zoals ik net schets of er alles goed in staat dat we dat dan ook 

delen met u zodat wij ook uw input hebben voor het rondje dat de regio maakt langs de 19 

gemeenten. Ja voor dit moment voldoende toegezegd zo? 

DHR. BEESEMS : dank u wel voorzitter. 

DE VOORZITTER: dan was dit de actielijst als ik het goed zie, dan hebben we nog een motielijst. Ook 

hiervoor geldt dezelfde vraag, wie van uw raad wil daar iets over vragen of opmerkingen, ik 

inventariseer even, in ieder geval heer Beesems anderen van uw raad, niet en de heer Schijvenaars , 

heer Beesems 

DHR. BEESEMS: dank u wel voorzitter 2012 m1 hele simpele vraag, wanneer komt de 

startpositie?,notitie. 

DE VOORZITTER: benoem even het onderwerp ook, als u wilt. 

DHR. BEESEMS: ik ga hem even zoeken, terugdringen leegstand, voorzitter. 

DE VOORZITTER : dat is terugdringen leegstand in Roosendaal dat is wethouder Verbraak, Toine 

wethouder Theunis. Het college is nou niet echt in verwarring hoor, want zo ken ik ze helemaal niet. 

DHR. BEESEMS: ik begrijp dat het vakantieperiode is geweest. 

DE VOORZITTER: er staat wethouder Lok, maar dat moet nu wethouder Theunis zijn die opveert en 

met wild enthousiasme uw vraag gaat beantwoorden. 

WETHOUDER THEUNIS: ja voorzitter, ik weet het verder ook niet maar ik refereer in deze gaarne aan 

de beantwoording van de 24 uursvragen die zojuist zijn gegeven . Ik denk dat die beantwoording 

helderheid geeft wat er gaat gebeuren en wanneer het gaat gebeuren. 

DE VOORZITTER : en dan heer Schijvenaars, ik zeg verder niks, raadslid Schijvenaars het woord is aan 

u. 

DHR. SCHIJVENAARS : ik zal er niet op reageren voorzitter, het gaat om motie 2014 m6 , wat de stand 

van zaken is omdat in de toelichting staat dat besluitvorming voor de zomer gaat plaatsvinden. 

DE VOORZITTER : ja dat is handelt kijk even naar wethouder Polderman over decentralisaties in het 

sociaal domein waarborgen van de bescherming van de privacy. 

WETHOUDER POLDERMAN : ja voorzitter dat is een buitengewoon actueel en levendig onderwerp en 

we hebben de afgelopen dinsdag of donderdag ik weet niet meer precies in ieder geval deze week 

nog met de portefeuillehouders jeugd gezamenlijk over gesproken. Daar in een convenant ook 

afgesproken om te kijken hoe we dat gaan doen dus ik weet niet precies wat hier staat moet ik even 



kijken wat er toen de stand van zaken was. Maar in ieder geval kan ik u mededelen dat het in ieder 

geval voortdurend onder onze aandacht is en dat wij dat proberen steeds bij te scherpen omdat 

concreet op het netvlies te houden . Het is een lastig onderwerp, dat kan ik u wel vertellen. En maar 

gelukkig kan ik u ook vertellen dat het niet alleen onze zorg is van Roosendaal. Zoals u weet is dat 

natuurlijk  het landelijk een item wat enorm speelt en wij volgen met buitengewone belangstelling 

die ontwikkelingen zoals het landelijk gaat en een van onze gewaardeerde ambtenaren zit ook in de 

vng commissie om dat goed te begeleiden, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt maar 

het duurt wel voordat je het uitgekristalliseerd hebt. 

DHR. SCHIJVENAARS :voorzitter, dank voor de beantwoording en ik geloof vast en zeker dat er hard 

tegen wordt gewerkt alleen in de toelichting gaat wel dat er een besluitvorming gaat komen binnen 

het college en nu zegt de wethouder dat er geen besluitvorming gaat komen, dan moeten we de 

toelichting aanpassen of we moeten in ieder geval ergens mee gaan doen want als er toentertijd is 

besloten dat er een besluitvorming gaat vormen dan moet ie er wel zijn.  

WETHOUDER POLDERMAN: die besluitvorming in het college is als zodanig wel geweest, dus als dat 

uw vraag was wij zijn er voortdurend mee bezig in het college heeft ook gewoon ondanks 

gemandateerd dat we dat met een bepaald convenant wat we hanteren weer verder gaan, dus dat is 

gewoon gewerkt zoals conform toegezegd was.  

DHR. SCHIJVENAARS : maar dan moet daar dus een stuk van zijn, en dan vraag ik aan het college om 

dat stuk dan ook te delen met de gemeenteraad zodat we daar iets van kunnen vinden.  

DE VOORZITTER: ja kijk een besluit  van het college hoeft niet noodzakelijkerwijs gepaard te gaan met 

een stuk, hoeft niet maar als het er is dan wordt dat tegelegenertijd uiteraard met uw raad 

gecommuniceerd en gedeeld .Zo is het toch. 

DHR SCHIJVENAARS: maar voorzitter, dan tot slot hoe gaan we dan nu om met dit punt. 

DE VOORZITTER: wat zegt u 

DHR. SCHIJVENAARS : hoe gaan we nu om met dit punt gaan we het dan nu afvoeren van de 

motielijst of gaan we het nu wijzigen conform datgene wat door het college is beantwoord. Ik bedoel 

we gaan toch niet zaken die op de motie actielijst staan een beetje gezellig met elkaar bespreken en 

zeggen van heeft u maar vertrouwen het komt wel goed, ik bedoel waarvoor hebben we dan een 

motielijst en überhaupt ook nog een actielijst. 

DE VOORZITTER : de wethouder zal even ingaan op..deze motie 

WETHOUDER POLDERMAN : als de raad dat wenst zullen wij gewoon even schriftelijk informeren wat 

de stand van zaken op dit moment is en wat er door het college daarover besloten is. 

DE VOORZITTER: ja ik zie de heer Schijvenaars ook instemmend knikken. Dan is dat de motielijst weer 

even door de actualiteitenmolen hebben gehaald, dan rest mij niets anders op dit moment dan het 

laatste agendapunt dat is die van de sluiting dat ga ik dus doen, vergadering is gesloten dank voor uw 

komst en prettige kermis voor degenen die dat gaan meemaken. 


