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1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen het is 19.30 uur de 
raadsvergadering is geopend. In de mededelingensfeer meld ik u afwezig het lid de heer Gabriëls en 
de heer Matthijssen komt iets later. Vervolgens heet ik welkom onze speciale gasten van de raad. Zij 
zitten ook op de daarvoor bestemde plaatsen. Welkom aan de heer en mevrouw Martens, de heer en 
mevrouw Konings en de heer Stroo. Zeer welkom in ons midden en ik hoop dat u een informatierijke, 
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mooie avond heeft om kennis te maken met het wel en wee van de lokale politiek. Dat in de 
openingssfeer.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan ben ik toe aan agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda. Wil één 
uwer daarover het woord? De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u vriendelijk. We hebben vanmiddag namens de fractie 
van de Partij van de Arbeid en de fractie van de Nieuwe Democraten hebben wij aangekondigd met 
argumenten dat wij van mening zijn dat het raadsvoorstel Economisch Actieplan niet rijp is voor 
besluitvorming en wij doen ook het voorstel aan de gemeenteraad van Roosendaal om het van de 
agenda af te voeren.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad over de agenda? Nee? Dan ligt nu voor een 
ordevoorstel van de Nieuwe Democraten en de Partij van de Arbeid om het Economisch Actieplan van 
de raadsagenda af te halen. Dat is een oordeel wat aan u raad is met een minimaal 
meerderheidsvereiste van de bekende helft plus één. Dus ik leg nu alleen de vraag voor wordt dit plan 
vanavond behandeld ja of nee. Als u vindt dat het Economisch Actieplan vanavond in deze raad moet 
worden behandeld, als u dat vindt dat dat moet wilt u dan de hand opsteken. Want dan ga ik het even 
inventariseren. De Nieuwe Democraten en de Partij van de Arbeid zijn dus voor het afhalen van de 
agenda maar de rest niet. Dat betekent dat het EAP vanavond wordt behandeld zoals het op de 
agenda staat. Anderen nog over de vaststelling van de agenda. Of gaan we het vanavond zo doen? 
Dat is het, het geval.    
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal 
van 21 oktober 2015 en 22 oktober 2015 
De VOORZITTER: Agendapunt 3 vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van u raad 
van 21 oktober en 22 oktober jongstleden. Op beide besluitenlijsten zijn bij het voorzitterschap, lees 
de griffie, geen wijzigingsvoorstellen uwerzijds binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u met beide 
besluitenlijsten akkoord bent. Dat is het geval. Waarvan akte. 
 
4. Ingekomen stukken 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4, 4.a. dat is een lijst brieven geadresseerd aan u raad en dat stelt het 
college voor om dat af te doen zoals het is aangegeven. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het 
geval.  
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.b, dat is punt van de schriftelijke vragen en de beantwoording 
daarvan. Ik inventariseer even of de betreffende vragenstellers nog behoefte hebben aan een 
vervolgvraag. Ik loop ze even af in volgorde. Roosendaalse Lijst inzake Muziekhuis aanvullende 
vraag? Niet het geval. Dan kijk ik naar de fractie van de Nieuwe Democraten voor de overige 
onderwerpen. Ik begin met het onderwerp vennootschapsbelasting. Geen aanvullende vraag? 
Bredaseweg? Dat wel. Meneer Beesems ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. We danken de wethouder hartelijk voor de beantwoording 
van de vragen met betrekking tot de Bredaseweg en wij komen daar later misschien nog wel een 
keertje op terug. Voor nu dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Akkoord, dat geeft verder geen beantwoording van de zijde van de wethouder. Dan 
kijk ik ook nog naar de fractie inzake de oplaadpunten. Geen aanvullende vraag. En de laatste inzake 
evaluatie tariefdifferentiatie 2014. Geen aanvullende vragen? Dat is niet het geval. Dan is hiermee 
agendapunt 4.b afgewikkeld.  
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan noem ik nog even agendapunt 4.c de actielijst en de motielijst. Iemand een 
op- of aanmerking? Vraag over de actielijst? Niemand? Motielijst? Niemand. Dan is dat voor deze 
week conform.  
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5. A-categorie 
De VOORZITTER: Dan hebben wij geen voorstellen in de hamerslag in de A-categorie. Dan gaan wij 
meteen door naar agendapunt 6. 
 
6. B-categorie 
a. Raadsvoorstel Economisch Actieplan 
De VOORZITTER: Agendapunt 6 handelt over het Economisch Actieplan. Ik weet dat u allemaal het 
woord zult voeren dus het is wat handiger om, denk ik, u een voorstel te doen wat betreft de 
woordvoering, omdat ik kan wel namen gaan noteren maar ik kom toch uit op 10 mensen. Ik stel voor 
dat we het alternerend doen coalitie - oppositie dat ik zou willen beginnen met en dan weet u dat 
alvast wanneer u aan de beurt bent, Roosendaalse Lijst, vervolgens VLP, daarna het CDA, daarna de 
PvdA, vervolgens de SP, daarna de Nieuwe Democraten, vervolgens VVD, daarna D66, GroenLinks 
en last but not least Partij Verhoeven zullen we het zo maar doen. Is wel, wel zo praktisch. Meneer 
Van den Beemt? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich ben het helemaal eens met uw 
praktische oplossing. Probleem is alleen dat de afspraak was dat ik namens vijf fracties een motie ga 
indienen en als ik dan zo’n beetje als laatste spreek, dan wordt dat een onhandig debat. 
 
De VOORZITTER: Dan stel ik voor dat we beginnen met de VVD. Ik zie de heer De Regt begripvol 
knikken. Dan lossen we het zo op. Dan kunt u meteen aan de bak, meneer Van den Beemt, dus uw 
koffie wordt koud. Ja, dat is een consequentie van de eerste willen zijn. Het woord is aan de heer Van 
den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Goedenavond, voorzitter, dank u wel. In twee termijnen verspreid over 
twee weken als ik het goed zeg is inhoudelijk ingegaan op het Economisch Actieplan door de heer 
Boons van onze fractie. En vandaag zullen we proberen ons te beperken tot sec het besluit. Toen de 
eerste termijn in de Commissie afgerond was, toen was al snel duidelijk, toen werd duidelijk dat er een 
hoop kritische opmerkingen waren geplaatst. En dat het lastig zou zijn, zou gaan zijn voor de raad om 
zonder blikken of blozen het raadsvoorstel te gaan accorderen en daarna weer, zoals dat altijd in de 
motie staat, over te gaan tot de orde van de dag. Dezelfde avond of eigenlijk nacht, want het was een 
lange vergadering geloof ik, heb ik bedacht dat het misschien handig was een motie met een aantal 
mensen in elkaar  te gaan draaien. Een motie in de zin van dit was deel I van het Economisch 
Actieplan blijkbaar moet er nog een hoop aan vastgeknoopt worden, kunnen we dat dan deel II gaan 
noemen, iets in die geest. De meeste kritiek op het plan was niet dat er foute dingen in staan was mijn 
idee, maar dat er meer vervolg duidelijk moest zijn, dat een aantal dingen opgehelderd moest worden.  
De maandag daarop hadden wij met de VVD-fractie een concept gemaakt, een dictum in ieder geval 
voor bij een motie en dat hebben wij toen als eerste gedeeld met de Roosendaalse Lijst. Ja. En dat 
werd gelijk afgeserveerd, want als je niet goed je best doet en als er stomme dingen in staan dan 
moet het over. We hebben dat aangepast het was terechte kritiek. We zijn met een, een beter dictum 
daarna samen in ieder geval waren we daar tevreden over en zijn we verder gaan kijken kunnen we 
hier draagvlak voor krijgen. Zo is al vroeg D66 betrokken geraakt bij het hele proces en in feite en daar 
kom ik dadelijk nog op terug, D66, Roosendaalse Lijst en VVD zijn actief aan het schrijven gegaan. 
Toen kwam de tweede termijn van de Commissie. Daarin werd door mevrouw Koenraad al een schot 
voor de boeg genomen dat er een motie aan zat te komen. Toen bleek dat er toch ook een 
amendement van de SP aan zat te komen wat in zekere zin hetzelfde beoogde. En daar werd ja toch 
behoorlijk pittig over gedebatteerd toen in die Commissie. Ja alles ligt er nog niet dus dat is op zich 
jammer. De Commissie is afgerond vorige week zijn de Roosendaalse Lijst, D66 en VVD samen een 
motie gaan schrijven en we hebben iets hier op tafel liggen wat we graag willen verspreiden onder de 
raadsleden. Het dictum van de motie en de inhoud daar zal ik zo dadelijk op terugkomen. Eerst 
misschien nog even toelichten waarom nou een motie en de route die de SP heeft gekozen een 
amendement. Beide Commissievergaderingen waren we, laten we het subtiel zeggen, onder de indruk 
van de complexiteit van de vragen van de raad. En in een amendement zou je het voorstel echt aan 
moeten gaan passen of je kunt alleen maar zeggen dat het anders moet. En het voordeel van een 
motie is dat je met overwegingen en constateringen dat anders kunt benoemen. En dat is de reden 
dat ik intuïtief eigenlijk gewoon die eerste avond van die eerste Commissiebijeenkomst heb gekozen 
voor een motie en daarmee zijn wij aan de bak gegaan. Daar komt nog een tweede punt bij dat is het 
bindende karakter van een amendement, als je daar een datum of een feit of een wens in ieder geval 
in vastlegt dan is dat als het ware de wettekst en bij een motie daar, daar is ruimte voor een college 
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om te zeggen nou meneer Van den Beemt er staat hier 31 januari hoe haalt u het in uw hoofd dat is 
echt belachelijk dat kan veel eerder, dus wij gaan het lezen alsof het 1 december is. Je kunt daarvan 
afwijken. Dat als toelichting. Dan heb je volgens sommige mensen nog het probleem dat bij een 
amendement, breng je eerst het amendement in stemming en heeft het dan een meerderheid gehaald 
dan komt daarna het geamendeerde raadsvoorstel en bij een motie moet je maar hopen dat die het 
gaat halen, want je hebt het raadsvoorstel al moeten accorderen. Ja, dat argument dat snap ik en dat 
is een kwestie van vertrouwen. Eén woord en het probleem is opgelost. De motie zelf, voorzitter 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: De raad besluit het college op te dragen het Economisch Actieplan 2015-
2018 nader uit te laten werken tot het raadsvoorstel Economische Actiepunten 2015-2018 daarin 
zullen verwoord worden concrete acties opgaven en verantwoordingsopgaven, deze acties opgaven 
en verantwoordingsopgaven krijgen vorm binnen de kaders zoals het college ze door consultatie van 
en in samenspraak met betrokkenen aan de raad voorlegt. Het raadsvoorstel Economische 
Actiepunten 2015-2018 zal uiterlijk 31 januari 2016 aan de raad worden aangeboden. Namens de 
fracties VVD, Roosendaalse Lijst, D66, GroenLinks en Partij Verhoeven. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet raadsvoorstel “Economische Actiepunten 
2015-2018”. Meneer Yap een vraag op dit punt aan meneer Van den Beemt. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de indiener heeft de techniek uitgelegd waarom men tot een motie is 
gekomen. Maar wat voegt deze motie dan toe, want de wethouder heeft aangegeven dat het 
raadsvoorstel een actieplan is met volgens de wethouder concrete opgaven en dus een 
uitvoeringsagenda met financiële consequenties. Wat voegt deze motie dan toe, want dat is toch 
eigenlijk dubbelop wat u vraagt? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik vind de vraag lastig te begrijpen, want ik heb nou juist 
voorgelezen dat we dus concrete acties, opgave verantwoording en dergelijke moeten komen. Het 
maakt het extra lastig aangezien de heer Yap twee weken geleden nog wel de handtekening eronder 
had staan en twee dagen later weer niet, maar toen kwam bij met andere redenen. Dus kunt u even 
uitleggen wat nou precies het probleem is van de motie, want volgens mij kunnen we er samen wel 
uitkomen.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Nou, ik zal nog een poging doen. U zegt inderdaad in die nieuwe, in het nieuwe 
raadsvoorstel moeten er concrete acties, opgaven en verantwoordingsopgaven worden opgenomen 
dat mist u dus in het huidige raadsvoorstel wat u waarschijnlijk dan toch mee gaat instemmen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, ik heb natuurlijk niet de constateringen en overwegingen 
voorgelezen, dat ga ik ook niet integraal doen. De eerste constatering en de heer Yap heeft hem voor 
zijn neus daar staat dat er wordt geconstateerd dat veel middelen direct of indirect naar het Care 
Innovation Centre gaat. Nou u heeft gehoord dat en ik weet oprecht niet meer of het nou D66 of 
Roosendaalse Lijst was maar één van de twee fracties heeft daar veel over gezegd en dat is dus iets 
wat een aantal fracties opviel in het raadsvoorstel. Nou, dan wordt er dus bij de overweging 
aangegeven dat de verantwoording van reeds bestaande middelen aan het Care Innovation Centre 
meer aandacht behoeft. Nou daar heeft u een concreet punt. En dat is ook de reden dat we met een 
motie komen, want dit kun je niet in een amendement zeggen. 
 
De heer YAP: Maar dan nog dan, voorzitter, toch nog een poging, dan bent u toch op dat punt in het 
raadsvoorstel bent u toch niet tevreden maar u stemt er wel mee in.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, we hebben uitgebreid in de Commissie in, in meerdere 
termijnen over twee avonden verspreid allemaal uitgelegd  wat beter zou kunnen of wat onduidelijk 
was, of wat juist wel goed was aan het raadsvoorstel zoals dat voorligt. En als je nou precies wilt 
weten wat nou exact de VVD daar allemaal benoemd heeft dan zou ik zeggen ga achter uw iPad 
zitten, kijk de vergadering terug, want ik ga dat lijstje niet nog een keer herhalen dan verveel ik 
iedereen hier dood en we komen geen centimeter dichterbij een oplossing.  
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De VOORZITTER: Ja, dit is het. De heer Schijvenaars nog een interruptie? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Allereerst complimenten aan de indiener dat ze een 
verwoede poging doen om wethouder Verbraak te redden door hem een motie van afkeuring aan te 
smeren. Die zelfs al een meerderheid heeft. Kunt u mij nou eens uitleggen waarom u als indiener, zegt 
het is een heel slecht raadsvoorstel, in alle bewoording die kunnen we allemaal terug bekijken. Maar 
dat u dan toch als VVD een slecht raadsvoorstel toch gaat steunen.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk belachelijk om te suggereren dat 
de VVD heeft gezegd dat het een slecht raadsvoorstel is. Ik kan wel constateren dat het een 
buitengewoon geschikt raadsvoorstel is voor een deel II.  
 
De VOORZITTER: Nog eentje. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter. Kijk het beeld wat u eigenlijk oproept is toch een beetje het 
beeld van het kopen van een auto. Je vindt de auto op alle fronten vindt je hem gewoon heel slecht, je 
vindt de kleur niet goed, je vindt de motor niet goed, je vindt het stuur slecht. Je vindt van alles en nog 
wat. En toch gaat u vervolgens  die auto wel kopen om hem per direct terug te geven aan de 
garagehouder en te zeggen ja een andere kleur, een ander stuur, een andere motor, andere zittingen, 
want deze auto die willen we niet. Kunt u mij nou eens uitleggen, waarom u eigenlijk precies datgene 
doet wat ik net heb geschetst. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ooit een donkerblauwe Volkswagen Golf 
gekocht en ik haatte het ding al voordat ik hem gekocht had. Maar ik hield zoveel van mijn vrouw dat 
ik geen nee heb gezegd, maar dat heeft hier niets mee te maken. Maar het kwam direct bij mij naar 
boven. En zoals ik zojuist al zei en daar moet u maar gewoon de betekenis aangeven die u wilt, want 
dat doet u namelijk toch wel. Ik vind persoonlijk dat dit raadsvoorstel een buitengewoon geschikt 
raadsvoorstel is voor een deel II. 
 
De VOORZITTER: Uit de kast in de kast. Nog eentje heel, heel kort. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar dan even over de zuiverheid van de techniek. Ik bedoel we 
hebben met elkaar afspraken gemaakt en daar ga ik ook de SP wel, daar heb ik wel heel veel begrip 
voor, zij spelen het spel heel zuiver. Zij constateren het raadsvoorstel deugt niet in allerlei facetten en 
zij gaan dus proberen om het raadsvoorstel beter te maken. Waarom gaat u dan niet mee met het 
initiatief van de SP en wat gewoon staatsrechtelijk veel meer zuiver is ja dan, dan de u-bocht 
constructie die u als indiener hanteert ja door die bekende slechte auto te kopen en vervolgens weer 
in te leveren.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter, deze vraag vind ik wel makkelijker te 
beantwoorden. Om te beginnen zoals ik al aangaf de hoeveelheid commentaar die heel divers zijn 
vanuit de verschillende fracties van de raad. De complexiteit dus van die kritiek op het stuk leent zich 
niet echt voor een amendement, want dan moet je nog steeds onbesproken zonder dat je dat vastlegt 
in je uitspraak van de raad moet je de wethouder op pad sturen. Misschien vindt u het ook wel prettig 
dat er nu een lijstje is van wensen waarmee de wethouder aan de bak kan. En als je dat in een 
amendement vastlegt dan zal ik gewoon een misschien niet een leuk voorbeeld maar wel een duidelijk 
voorbeeld nemen. Stel je voor dat  er een amendement ingediend wordt dat de vakbonden een 
integraal deel uitmaken van het Economisch Actieplan. Dat zou ik vanuit mijn fractie buitengewoon 
moeilijk vinden om daar nog mee in te kunnen stemmen. Als je in een motie zoiets inbrengt dan is het 
een overweging die je meegeeft aan het college en dan sta je niet te boek als de gemeente waar dan 
in dit geval dus die vakbond aan het stuur staat. Bij een motie kun je een beetje beide partijen ontzien, 
ontzien, kun je een brug slaan naar elkaar oppositie – coalitie, voorstanders – tegenstanders, de blijen 
en de cynici en je kunt proberen met een brug te slaan via een motie samen weer vooruit te kunnen. 
En dat is simpelweg wat de bedoeling is geweest met deze motie, daarom ben ik ook niet de klassieke 
route gaan volgen van vorige collegeperiodes van eerst regelen dat de coalitie akkoord gaat en dan 
mag er iemand anders ook nog voor de vorm meedoen. Dat is één van de redenen dat wij heel 
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bewust ook bij oppositiepartijen zijn gaan lobbyen en gaan vragen van goh wat vinden jullie ervan. Wij 
herkenden elkaar en we zijn samen aan de bak gegaan. Eigenlijk, eigenlijk  meneer Schijvenaars zou 
u moeten staan juichen en had u bovenaan moeten staan, want u roept al jaren om 
cultuurverandering en misschien is dit er wel één. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Dat was uw termijn meneer Van den Beemt. Dan ga ik naar de fractie 
van de VLP, de heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Het Economisch Actieplan is een plan zonder actie of 
zoals de Partij van de Arbeid het verwoorde van discussienota naar actie. Zo voorzitter, dat was 
eigenlijk de totale bijdrage van de VLP. Kan het niet anders maken. Maar ware het niet, voorzitter, dat 
wij de taak hebben om het college te controleren. Als zij met niet deugdelijke voorstellen komen ja dan 
dienen de raadsleden daarop te kunnen reageren en zich niet te verschuilen achter een 
bestuursakkoord. Voorzitter, onze gedachten gaan onwillekeurig terug naar de beraadslaging over de 
baatbelasting en enkelen hier binnen zullen het zich nog wel herinneren, maar dit even terzijde. In het 
Economisch Actieplan neemt de SP een bijzondere plaats in. Eerst heeft wethouder Polderman ons 
wakker geschut door tegen te stemmen in het college. En wij maar lezen, lezen, lezen in het 
Economisch Actieplan waarom zou hij dat dan gedaan hebben. Voorzitter, u noemde het een 
bedrijfsongevalletje. Nou het was het tweede bedrijfsongeval. En als de wethouder Polderman deze 
lijn zijn rug recht houden en vast blijven houden aan zijn principes en overtuiging dan zal het derde 
bedrijfsongeval er één zijn met een dodelijke afloop voor de coalitie. Jammer maar helaas voor de 
formateur. Maar nu terug naar de werkelijkheid naar vandaag, voorzitter. Het amendement van de SP 
is nog niet ingediend, maar ik had me voorbereid om de agendering te volgen zoals we dat gewend 
zijn als we de agenda krijgen. Maar we hebben natuurlijk al van de heer Van der Aa vernomen in de 
Commissie dat hij met amendement komt, dat zal ik ook niet doen maar wij zien het als VLP het 
indienen van een dergelijk amendement als een schijnbeweging om een leider te kunnen volgen. Bij 
de tweede periode, de tweede termijn zal ik dan nader terugkomen over de inhoud van het 
amendement wat wij inmiddels al voor ons gekregen hebben. En er is o, voorzitter, zoveel gemaild 
over het Economisch Actieplan dat we toch niet even willen refereren en ook niet inhoudelijk ingaan 
op de motie of het amendement van de Partij van de Arbeid. Maar we willen dus nog even aangeven 
dat ook wij met opiniestukken zijn gekomen via de mail en onze eigenlijke beslissing of onze voorzet 
was om het Economisch Actieplan voor kennisgeving te worden aangenomen. Nu hebben we in totaal 
daar twee positieve reacties op gekregen. Vandaar dat we afgelopen maandag in de fractie zeiden 
moeten we hier nu niet of wel een amendement voor voorbereiden, maar onze dank gaat uit naar de 
Partij van de Arbeid. Voorzitter, dan het amendement van de VLP zelf.  
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH: In de Commissie zijn we er steeds op teruggekomen wat kost nu het Economisch 
Actieplan. En ik wil nog één keer een poging wagen om het te verduidelijken. Voorzitter, u koopt een 
tv en u betaalt aan via de PIN met 250 euro. De volgende dag wordt de tv bij u afgeleverd en u betaalt 
250 euro cash, dan kunt u niet zeggen ik heb vandaag een tv gekocht voor 250 euro, want hij kost 
tenslotte 500. Al moet ik wel erbij zeggen, voorzitter, dat er voor die prijs ja dan weet ik niet of hij 
speelt daar kan ik geen garantie over afgeven. Maar wel, voorzitter, dat het Economisch Actieplan niet 
1,2 miljoen kost maar 1,6 en dat zonder ook maar één enkele garantie en daar wil ik bij deze het 
amendement indienen.  
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 5 november 2015 
gehoord hebbende de beraadslaging over het Economisch Actieplan, beslispunt 2 de kosten ad 
1.228.000 ten laste te brengen van de Algemene Reserve en bijgevoegde Begrotingswijziging vast te 
stellen. Te wijzigen in beslispunt 2 de kosten ad 1.645.000 te dekken uit 1.228.000 ten laste van de 
Algemene Reserve 417.500 ten laste van de beschikbare budgetten Begroting 2015 en bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen namens de fractie van de Liberale Partij. Voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Economisch Actieplan”. 
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De heer HERTOGH: Dan kan ik dus wel ingaan, we zullen het maar noemen de motie van de VVD en 
zoals u gezien hebt is die niet ondertekend door de VLP. Bij het eerste motie die wij kregen ook 
tijdens de Commissie hebben we daar onze naam onder gezet maar we zijn daar toch eigenlijk van 
afgeweken, want wij beschouwen dit, deze motie als een regelrechte aanval op de wethouder van 
Economische Zaken. En natuurlijk is de vraag van vanavond hoe zal de fractie van het CDA reageren 
op een dergelijke motie vanuit ook hun coalitie. In de motie wordt zoals ook al de VLP heeft 
aangegeven in de Commissie, er wordt twijfel gezaaid en bij twijfel is het motto twijfelen is niet doen, 
want nog even aanhalen de bepaalde bestede bedragen... 
 
De VOORZITTER: Uw termijn is wel verstreken. 
 
De heer HERTOGH: Is die verstreken? 
 
De VOORZITTER: Ja, is echt verstreken. 
 
De heer HERTOGH: Ik begin eigenlijk pas.  
 
De VOORZITTER: Ja, ja. Ik ook vijf minuten gelden. Nee, u moet echt afronden. 
 
De heer HERTOGH: Ik probeer de tweede termijn te zeggen, wat ik zo graag zou willen zeggen. Dank 
u. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik ga naar de fractie van het CDA, de heer Van Ginderen.  
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, wij hebben als CDA in de Commissie al aangegeven dat wij 
gevoel hebben en ook wel openstaan voor de kritiek van andere partijen. Dat wil overigens niet 
zeggen dat wij alle kritiek die in de Commissie is geuit en ook nog zojuist aan het begin van de 
vergadering door het ordevoorstel dat wij die omarmen, laat ik daar maar klip en klaar in zijn. Wij 
omarmen de kritiek van Nieuwe Democraten en PvdA niet. Maar het eenvoudig wie de Commissie 
heeft aangehoord die kan al een conclusie trekken. De kaarten zijn geschud het lijkt erop dat een 
meerderheid van de raad een nadere uitwerking wil zien.  En dan is het heel simpel dan heeft de 
portefeuillehouder Economische Zaken aan deze opdracht klip en klaar gewoon uit te voeren. De 
aangekondigde motie die zullen wij op inhoud toetsen. Ik begrijp dat de VLP benieuwd is hoe wij 
daarop gaan reageren maar dat kan ik op dit moment nog niet zeggen meneer Hertogh om de hele 
simpele reden dat ik de motie interessant genoeg vindt om die te plaatsen in de integraliteit van het 
debat. Ik hoor graag hoe anderen daarop reageren en daarna zal ik dat binnen mijn fractie bespreken. 
Zo gaan wij het proces van dit debat met betrekking tot het Economisch Actieplan in. Ik dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Ik ga naar de fractie van de Partij van de 
Arbeid, de heer Yap.  
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. De Partij van de Arbeid heeft goed geluisterd naar ieders inbreng 
in de Commissie. Voorzitter, daar heeft de Partij van de Arbeid ook geen iPad voor nodig. De kern van 
de Commissiebehandeling was overwegend negatief. Veel fracties geven aan het voorstel dan wel 
niet rijp voor besluitvorming te vinden, dan wel niet concreet genoeg, dan wel te vaag, te onduidelijk. 
De VLP gaf onlangs nog aan en in zijn eerste bijdrage ging de heer Hertogh daar ook nogmaals op in 
dat het eigenlijk ook helemaal geen actieplan is maar gewoon staand beleid gevuld met wat losse 
opmerkingen. Als PvdA hebben we ook eerder gezegd het oogt als een rommelpotje en wat we vooral 
erg belangrijk vonden dat er geen gezamenlijk gedragen koers is binnen het college over dit Actieplan, 
over dit raadsvoorstel. Het was de SP-wethouder tegen de rest van deze collegeploeg. De 
commentaren van de fracties volgens de VVD net in eerste termijn waren divers en voorzitter dat 
onderschrijven we niet, de commentaren waren redelijk eenduidig en dat was een slecht 
raadsvoorstel. Voorzitter, het is juist dat wij in eerste instantie graag zouden willen meedenken aan 
een verbetering ten aanzien van het voorstel. Er lag een concept-dictum ten aanzien van een 
opdracht vanuit de raad aan het college… 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt.  
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga toch corrigeren, de VVD heeft niet 
gezegd dat de commentaren divers waren maar dat kritiek complex was, dat er heel veel verschillende 
kritiek was en dat kun je niet over één hoop gooien. En dat is iets heel anders dan wat u nu 
suggereert, want inderdaad, inderdaad was iedereen op zowel, zo’n beetje iedereen in de eerste 
termijn heeft CDA volgens mij toen het woord nog niet gevoerd. Maar bij die eerste termijn was zo’n 
beetje iedereen het erover eens dat er nog iets moest gebeuren, dus daar ben ik het natuurlijk wel met 
u eens. En dat is wat u bedoelt te zeggen, maar dat is ook wat ik zei.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, dank voor de verduidelijking van de VVD. Voor zijn eerste termijn, 
nogmaals dat zien wij anders als PvdA die interpretatie hoe die is verlopen in de Commissie. 
Voorzitter, ik was gebleven bij ja hoe kun je dit raadsvoorstel nu beter maken. Hoe kun je nu kijken 
wat er te redden valt. Nou, voorzitter, daar hebben we goed over nagedacht. We hebben gekeken 
uiteraard naar die motie die voorlag. We hebben al net daarover een interruptie gepleegd en eigenlijk 
ja vormt, de vormt deze motie juist voor de wethouder een groot probleem, want wij denken dat de 
wethouder hier juist aangeschoten wild mee is omdat u eigenlijk zegt u heeft uw werk niet goed 
gedaan doe het maar opnieuw wij zien dit toch echt als een verkapte motie van afkeuring zoals dat 
ook al in de Commissie naar voren is gebracht. U geeft als indiener en ik hoor graag ook nog de 
andere partijen die daarover de motie mee indienen eigenlijk aan, u heeft uw werk niet goed gedaan 
want wij willen het raadsvoorstel wat nu voorligt nog eens in een uitvoeringsagenda opstellen. 
Voorzitter, wij hebben geen idee wat u daar verder dan mee bedoelt. Voorzitter, wat dan wel? Als 
PvdA hebben we gekeken wat past dan in de discussie gelet ook hoe die gegaan is in de Commissie. 
Nou, daarvan hebben we nogmaals goed geluisterd naar ieders inbreng en komen dan tot de 
conclusie dat je het voorstel zoals dat nu voorligt niet kan, kan aannemen. Er wordt gesteld om het 
Economisch Actieplan Roosendaal vast te stellen. Wij vinden dat dat op zich een goede startnotitie 
een goede discussienota is, vandaar dat wij een amendement daarover indienen om het Economisch 
Actieplan als discussienota voor kennisgeving aan te nemen. En daarbij verzoeken wij ook om in ieder 
geval ook nu niet die financiële consequenties aan te nemen. Eigenlijk ook in lijn met de motie, want in 
de motie wordt ook aangegeven werk dat verder uit met concrete acties. En acties kosten volgens mij 
over het algemeen geld. Dus vandaar ook dat we in het amendement daarom vragen om die 
financiële consequenties op dit moment te schrappen. En middels een amendement als tweede punt 
ook gewoon duidelijk aangeven om zo spoedig mogelijk en we hebben in het amendement een termijn 
gesteld van 1 februari 2016 om voor die datum een kaderstellend document aan de gemeenteraad ter 
vaststelling voor te leggen. Met daarin een top 10 in geformuleerde ambities gericht op het realiseren 
van een ijzersterk vestigingsklimaat met maximale effecten voor de werkgelegenheid. En daarin ook 
per actiepunt  een duidelijk omschreven ambitie, het daarbij te verwachten gedrag, de doelstelling op 
korte termijn, de meerwaarde op lange termijn, het draagvlak, de rolverdeling overheid, ondernemers, 
onderwijs, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en de financiële consequenties weergeeft. 
Voorzitter, een hele mond vol, maar daarbij laat je wel zien dat je ook daadwerkelijk echt nieuwe 
acties, want daar gaat het om het gaat om nieuwe economische acties, want daar vraag je 
impulsgelden voor dat je die vaststelt. Wat we nu zien in het huidige raadsvoorstel is nogmaals, VLP 
gaf dat aan, lopend beleid onder een ander kopje. Voorzitter, dat amendement van discussienota naar 
actie, dienen we dus hierbij graag in.   
 
De VOORZITTER: Ja, dat is, u heeft ook eigenlijk al het dictum letterlijk voorgedragen. 
 
De heer YAP: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dus dat is bij deze gebeurt. Het amendement krijgt mee nummer 2 en heet  “Van 
discussienota naar actie”. 
 
De heer YAP: Voorzitter, alternatief hebben we ook nog ten aanzien van het voorliggende 
raadsvoorstel een toevoeging. Mocht het voorliggende raadsvoorstel in de originele vorm worden 
aangenomen dan zien wij daar graag een derde beslispunt aan toegevoegd. We hebben dat ook al in 
de Commissie aangegeven dat het ons goed lijkt om de economische barometer zoals we dat ook in 
het verleden kenden in Roosendaal weer, dat die weer jaarlijks wordt opgesteld. Het lijkt ons ook een 
goede basis om ook jaarlijks het overleg aan te gaan met het bedrijfsleven, de overheid en onderwijs. 
Vandaar dat we komen met een amendement economische barometer waarbij we daar dus om 
vragen. Dus bij deze ook dat amendement hierbij ingediend, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Ja, dat amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Economische barometer”. 
Meneer Yap, dank u wel voor uw bijdrage. Dan ga ik naar de fractie van de SP, de heer Van der Aa. 
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. In de Commissievergadering is uitgebreid 
gediscussieerd over het Economisch Actieplan. Bijna iedere fractie heeft kritische kanttekeningen 
geplaatst bij het Economisch Actieplan en heeft aangegeven dat er aanpassingen en verbeteringen 
nodig zijn. Op dit punt is de raad vrij unaniem geweest. Een volgende stap is dan nu dat wij als raad 
ook daadwerkelijk ervoor gaan zorgen dat het Economisch Actieplan aangepast en verbeterd wordt,  
zodat wij als raad er onze goedkeuring aan kunnen geven. De beste aanvliegroute om het 
Economisch Actieplan daadwerkelijk te verbeteren is het indienen van een amendement. En niet een 
motie, want die wordt pas in stemming gebracht nadat het Economisch Actieplan is vastgesteld. De 
SP zal dan vandaag ook met een amendement komen. Dit amendement houdt in dat wij het 
Economisch Actieplan als globaal kader vaststellen, vast willen stellen en dat het plan verder 
uitgewerkt gaat worden in een definitief Economisch Actieplan met concrete acties, opgaven en 
verantwoordingsopgaven. Ook deze verdere uitwerking gebeurt in driepartijenoverleg namelijk de 
gemeente, werkgevers en werknemersvertegenwoordigingen, zodat het plan evenwichtig wordt en 
ook naar onze mening meer gericht op het creëren van banen. Ik zal zometeen het gehele 
amendement voorlezen. Wij hopen dat ook dat andere partijen zich vanavond serieus zullen nemen 
en dit raadsvoorstel niet zonder meer aannemen. Wij zitten hier als gekozen volksvertegenwoordigers 
en hebben de taak en de plicht om de belangen voor Roosendaal en zijn inwoners zo goed mogelijk te 
behartigen, dus ook pas te gaan, ook pas akkoord te gaan als voorstellen goed zijn. Ik ga er dan ook 
vanuit dat onze raad het gezamenlijk belang ziet om aan het college de opdracht te verstrekken een 
aantal verbeterpunten aan te brengen in het Economisch Actieplan. Door beslispunt 1 van het 
raadsvoorstel te wijzigen in de voorgestelde tekst van het SP-amendement kunnen de globale kaders 
van het Economisch Actieplan vanavond toch worden vastgesteld. Zo wordt er geen vertraging 
opgelopen en de wethouder heeft dan enig respijt om te voldoen aan de wens van de raad. Namens 
de SP-fractie wil ik dan nu ook het amendement indienen.  
 
De VOORZITTER: Ja, doet u dat eerst maar, dan door naar de interruptie van de heer Schijvenaars. 
 
De heer VAN DER AA: Besluit, beslispunt 1 het Economisch Actieplan Roosendaal vast te stellen te 
wijzigen in: Het Economisch Actieplan als globaal kader vast te stellen. Dit plan wordt verder 
uitgewerkt in een definitief Economisch Actieplan met daarin concrete acties, opgaven en 
verantwoordingsopgaven. Voor deze nadere uitwerking wordt een driepartijenoverleg  georganiseerd 
overheid, werkgevers, werknemersvertegenwoordiger. Het resultaat van het drie partijen overleg 
waaronder ook de financiële aspecten van het EAP wordt verwerkt in het definitieve plan dat uiterlijk 
31 januari 2016 aan de raad zal worden aangeboden. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet kortheidshalve “EAP” en voor de 
luisteraars thuis dat staat voor Economisch Actieplan. Amendement nummer 4. En interruptie van de 
heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Allereerst complimenten aan de SP-fractie dat zij in ieder 
geval wel technisch de zuivere route bewandelen. Wat vindt de SP-fractie van de ingediende motie 
van de VVD? 
 
De VOORZITTER: De heer Van der Aa. 
 
De heer VAN DER AA: Daar ga ik niet op in. Kijk wij hebben een eigen amendement ingediend. Ik heb 
ook aangegeven wat ons de beste aanvliegroute lijkt dus daar zult u het mee moeten doen. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik ben het eens met de SP dat dit de weg is om een voorstel te wijzigen, niet 
een motie. Eerste punt ik mis het onderwijs in uw amendement, moet daar, moet dat, past dat er niet 
in. En tweede punt u handhaaft in het raadsvoorstel wel het beslispunt over de financiële 
consequenties terwijl u in het amendement zegt dat moet later worden verwerkt, dus hoe rijmt zich dat 
met uw wijziging. 
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De VOORZITTER: De heer Van der Aa. 
 
De heer VAN DER AA: Nou het onderwijs zouden we kunnen toevoegen maar is al langer en eerder 
benoemd en wij geven ook aan de financiële aspecten dat die later worden verwerkt dus dat wij daar 
nog niet verder op ingaan, want we zeggen eerst van ja verbeter het Economisch Actieplan. 
 
De heer YAP: Voorzitter, maar u stelt het nu wel vast, dan kunt u toch beter zeggen wij wachten 
daarop als, als wordt voldaan aan de punten die u noemt. 
 
De heer VAN DER AA: Wij stellen niet vast, wij zeggen wij geven de globale kaders aan dat de 
wethouder toch verder kan gaan en er zijn al een aantal gelden uitgegeven in 2015 en dat kunnen we 
niet meer terugdraaien.  
 
De VOORZITTER: De heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, ik wil de heer Van der Aa vragen zoals u ook in de Commissie hebt 
aangegeven, pardon, als het, uw amendement niet wordt  aangenomen houdt u dan vast aan de 
consequentie om tegen het Economisch Actieplan te stemmen? 
 
De heer VAN DER AA: Ik heb het vorige keer gezegd. Ja. 
 
De VOORZITTER: Dit is uw antwoord. Ja? Dat was ook tevens uw termijn? Ja. Oké. Dank u wel. Dan 
ga ik naar de fractie van de Nieuwe Democraten, de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. We waren het gisteren bij de behandeling van de 
Begroting, waren we het ongeveer unaniem met elkaar eens  dat geen plan geen geld verdient. Wij 
stellen vast dat hier sprake is van geen plan, dus ook geen geld verdient.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kijk in naar de fractie van de Roosendaalse Lijst, de heer Van 
Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie hebben wij al uitvoerig 
gesproken over het voorliggende Economisch Actieplan dus kunnen we het ook kort houden wat ons 
betreft. De Roosendaalse Lijst heeft in de Commissie aangegeven dat los van de gestelde kaders of 
sporen en de participatie met diverse partijen aan de voorkant een verdere concretisering van de 
acties wel noodzakelijk is. Ik denk dat we daar als raad ook eensgezind in zijn, in die zoektocht naar 
verdere verdieping. De intentie daarachter en de aanvliegroutes zijn echter wel verschillende. De 
Roosendaalse Lijst heeft actief meegewerkt aan een motie die zojuist is ingediend door mijn VVD-
collega en deze motie doet geen afbreuk aan het reeds gedane werk maar zorgt toch voor de verdere 
concretisering die we met z’n allen zoeken. We hopen op brede steun hiervoor, want we hebben 
tenslotte allemaal op hoofdlijnen dezelfde wensen. In de tweede termijn komen we kort terug op de 
overige moties en amendementen. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Broekhoven. Dan ga ik naar de fractie van D66, de heer 
Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Er is inderdaad al genoeg gezegd over het EAP, diverse 
avonden in diverse Commissies en daarbuiten. Ik zal het meeste ook niet gaan herhalen. Ik wil net als 
de leus van mijn partij D66 nu vooruit. Ik heb mevrouw Van den Beemt nog nooit ontmoet denk ik en ik 
heb nimmer een Volkswagen Golf gehad, dat weet ik zeker, maar ik ben wel trots op de 
samenwerking van D66 met de Roosendaalse Lijst en de VVD coalitiepartij met een oppositiepartij om 
samen te kijken hoe we nu vooruit kunnen met dit raadsvoorstel. En aan de reeds ingediende motie 1 
meegeschreven hebbende steunt D66 deze motie uiteraard. Ongeacht de uitkomst van vanavond 
onze stad, onze gemeente draait door die staat nooit stil en dat is maar goed ook, want stilstand is 
achteruitgang. Dus denk D66 ook nu in de hitte van vanavond vooruit. En in de laatste EAP-
Commissie heb ik al uitgehaald dat D66 een belangrijk verbeterpunt ziet voor het EAP in de huidige 
vorm of een belangrijke toevoeging alsmede voor het mogelijk te verwachten raadsvoorstel 
economische actiepunten uit motie 1 met de bijbehorende acties, opgaven en 
verantwoordingsopgaven. En dat betreft de kleinere lokale familiebedrijven. Volgens D66 zijn deze 
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bedrijven een belangrijke motor van de economie in onze gemeente. Trouw en loyaal aan onze 
gemeente met veelal hoogwaardige arbeidsplaatsen waar met de juiste begeleiding nog veel 
groeipotentieel in zit. En die motie wil ik graag indienen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: De motie kleine lokale familiebedrijven, draagt het college op ervoor te zorgen 
dat er via de gemeente onder vooraf bepaalde voorwaarden toegankelijke en adaptieve coaching 
beschikbaar kan worden gesteld ter ondersteuning van deze  bedrijven. De uitwerking hiervan mee te 
nemen in de verdere uitwerking van het EAP namens D66, GroenLinks, de Roosendaalse Lijst, de 
Roosendaalse VVD en de PvdA. Dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u. Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Kleine/kleinere lokale 
familiebedrijven”. De heer Van Ginderen een vraag aan de heer Raggers. 
 
De heer VAN GINDEREN: Dank u wel, voorzitter, kan meneer Raggers wellicht even toelichten voor 
mijn beeld wat we moeten verstaan onder adaptieve coaching? Even in jip-en-janneketaal graag. 
 
De heer RAGGERS: Dat kan ik. Dank u wel voor de vraag. Met adaptieve, onder adaptieve coaching 
verstaan wij dat de coaching aangepast kan worden aan de wensen van het bedrijf en moet worden 
aangepast. Er is niet te zeggen dat coaching X werkt voor alle bedrijven, noch coaching Y. Gewoon 
kijken samen met de coach en het bedrijf wat is nodig en dan kijken of dat onder deze voorwaarden. 
 
De VOORZITTER: Ja. Oké. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van GroenLinks, mevrouw 
Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Er is al eerder gerefereerd aan de 
Commissievergadering waar we natuurlijk heel veel gezegd hebben over het Economisch Actieplan. 
En de strekking en dan denk ik dat ik uit interpretatie blijf van die hele Commissievergadering, waren 
een aantal punten de werknemers zijn niet gehoord of niet meegenomen, doelen/resultaten zijn 
moeilijk te monitoren en eerdere investeringen in de economie, daarvan zijn we te weinig bekend met 
de concrete resultaten. GroenLinks denkt dat deze tekst als raadsvoorstel meer werkt als een 
startnotitie een verzameling van input uit het veld. En amendementen op de tekst zouden eigenlijk 
allemaal anders zijn omdat wij allemaal een ander perspectief hebben op die tekst. En er zouden vele 
amendementen kunnen komen en we hebben er ook een paar gezien en ik heb net ook al gehoord 
dat er dan meer amenderingen van de amendementen zouden kunnen opduiken. Het zou er niet 
overzichtelijker op worden. Een heel eenvoudig amendement zou kunnen zijn om beslispunt 1 aan te 
passen, het ook een Economisch Actieplan niet vast te stellen, dan heb je het natuurlijk in één keer 
van de baan. Maar GroenLinks zou daar nooit voor zijn omdat je dan eigenlijk alle inspanningen aan 
de voorkant ja ook diskwalificeert, want er zijn natuurlijk wel veel overleggen geweest met externe 
partners en het zou heel jammer zijn als dat over moest op de één of andere manier want dan maak je 
jezelf als gemeente natuurlijk ook niet echt een hele betrouwbare partner. Vandaar dat wij GroenLinks 
met de motie meegaan, omdat die vraagt om concretisering van wat er al ligt, dan hoef je dus opnieuw 
maar kun je wel sommige dingen overdoen bijvoorbeeld de werknemers erbij te betrekken. En nou dat 
is duidelijk, wij gaan dus mee met de motie, die hebben wij ook mede ingediend. Wat wel heel 
bijzonder, wat wij heel bijzonder vinden is dat we nu eigenlijk moeten gaan kiezen tussen een SP-
amendement en een VVD-motie, die beide coalitie zijn en volgens GroenLinks is dit eigenlijk meer het 
probleem op dit moment dan het Economisch Actieplan. En wij zouden daar wel graag ook nog een 
reactie van het CDA en de Roosendaalse Lijst op willen hebben. Dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan nu de Partij Verhoeven, het raadslid 
Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie zijn we er heel duidelijk over geweest, 
de ingezette plannen moet doorgaan. De economie draait ook gewoon door. Je kunt tegen een 
ondernemer toch niet gaan zeggen van druk even op de pauzeknop dan gaan we volgend jaar weer 
verder. Nee. Voorzitter, let wel op het Economisch Actieplan kan nooit van z’n leven een 
dichtgetimmerd plan zijn, het moet nou juist een structuur hebben waarbij je ook heel simpel kunt 
bijdraaien of kunt zeggen bijvoorbeeld we stoppen met een activiteit. Voorzitter, zo werkt het nu 
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eenmaal in de economie. Waar het om draait in heel het Economisch Actieplan zijn de actiepunten die 
moeten concreter gemaakt worden, niet meer en niet minder. En of daar nou een amendement voor 
ligt of een motie voor ons moet dat duidelijk zijn. Het moet gewoon simpel zijn en de motie die voorligt 
en onze naam staat eronder, de motie van de VVD, die is gewoon duidelijk. De amendement die er 
voorliggen daar krijg ik toch een beetje een benauwd gevoel van dus daarom kiezen wij in ieder geval 
voor het, voor de motie van de VVD. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. Dan hebben wij de termijn van de zijde van u raad 
in de eerste termijn achter de rug. Dan biedt ik nu de gelegenheid aan de wethouder, wethouder 
Verbraak voor een reactie in eerste termijn van de zijde van het college. 
 
De heer VERBRAAK: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter uiteraard is dit Economisch Actieplan een volle 
verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Economie, wel samen met andere partijen. We hebben 
nauw samengewerkt met de werkgevers, we hebben nauw samengewerkt met het onderwijs. En u 
hebt ook in de inspraakrondes kunnen horen dat dat vertrouwen er is gekomen om samen op pad te 
gaan en de economie in de gemeente Roosendaal een extra met de nadruk op extra impuls te geven 
van 1,2 miljoen euro. Voorzitter, ik ben uiteraard niet doof en blind voor kritiek die u als raad op het 
plan hebt. Want een startdocument, een eerste stap is genoemd, zo hadden we het wellicht ook beter 
in het voorwoord kunnen presenteren. Want natuurlijk en daar heeft meneer Verhoeven groot gelijk in, 
is dit plan niet in beton gegoten. Het is juist een plan waar we samen met onderwijs, samen met 
werkgevers, werknemers erbij betrekken geen probleem, mee door willen. En ik moet zeggen als dan 
de VVD met heel veel andere partijen een motie indient om een aantal zaken te concretiseren uit het 
plan, dan kan ik u zeggen, voorzitter, dat ik daar geen enkele maar dan ook geen enkele moeite mee 
heb. Sterker nog ik wil daar heel graag mee aan de slag. Is het dan helemaal niet concreet zoals 
sommigen zeggen? Voorzitter, die kritiek die werp ik verre van me, want er zijn een aantal zaken die 
op dit moment al lopen. Dat was ook de bedoeling van dit plan, dingen die goed zijn die moeten we 
vooral behouden. Ik noem er vijf:… 
 
De VOORZITTER: Ja, voordat u dat doet eerst de interruptie van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Fijn dat u de verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen werk. 
U zegt in uw termijn dat u de suggesties van de VVD-motie omarmt. U zegt eigenlijk met zoveel 
woorden, dat is ook precies de bedoeling, het is niet in beton gegoten, het is een startnotitie, we gaan 
juist interacties aan de slag. Zegt u daarmee eigenlijk dat de motie van de VVD daarmee dus 
overbodig is, omdat het eigenlijk alleen maar ondersteunend is in datgene wat u toch al had bedoeld 
te gaan doen.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Nee, voorzitter, dat zeg ik niet. Voorzitter, ik noem 5 actiepunten die op dit 
moment…. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De heer VERBRAAK: Al heel veel opleveren. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als u dat niet zegt, wat zeg u dan? 
 
De heer VERBRAAK: U moet goed luisteren meneer Schijvenaars, ik heb gezegd ik zie die motie als 
een extra stimulering om die economie om daar heel snel op korte termijn, 31 januari is heel kort maar 
daar wil ik voor gaan. Hier staat een ambitieuze wethouder die zegt van, oké u wilt een aantal acties 
concreter, dat gaan we doen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar dan tot slot, voorzitter, als deze motie niet zou worden niet zou zijn 
ingediend wat zou u dan anders hebben gedaan de komende tijd?  
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De heer VERBRAAK: Voorzitter, de motie ligt er daar reageer ik op en ik voel dat als betrokkenheid 
van de raad. Ik hoor heel veel raadsleden zeggen, daar zitten, daar liggen al een aantal dingen die op 
dit moment lopen en dat is ook zo. En er moet nog wat extra’s gedaan worden, want we willen de helft 
van het aantal banen willen we terughalen 2.000 banen en 75 mensen uit de uitkering. En daar 
moeten uit dit plan een aantal acties op gezet worden waarvan u straks zegt, maar ik neem u daarin 
mee ik wacht niet tot 31 januari ik zal u in december een keer een avond bij elkaar roepen en zeggen 
dit, dit, dit, dit zijn wij allemaal van plan en dan kunt u zeggen wat u daar allemaal van vindt. Dus ik wil 
het heel graag interactief met u doen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dus als u... 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, 
 
De heer SCHIJVENAARS: Geen motie had gekregen dan had u dus niets extra’s gedaan. 
 
De VOORZITTER: Nee, die vraag die heeft u al gesteld in andere bewoordingen. De wethouder 
vervolgt zijn betoog. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik noem een aantal zaken die op dit moment al goed lopen: 
Starterscentra, Leemstraat-Molenstraat, ik heb het in de Commissie ook gezegd logistiekplatform is 
nieuw meneer Yap wat u ook noemt. De voortgang van het Care Innovation Centre c.q. 
Zorgboulevard, het Ondernemersfonds wat de ondernemers zelf geëntameerd is en de promotie en 
acquisitie op uw verzoek toen de thema avond er was om de bedrijventerreinen meer te promoten en 
de bedrijventerreinen er ook aantrekkelijk uit te laten zien voor ondernemers. Dus voorzitter, in die zin 
heeft het college gezegd willen wij dat geld in die economie pompen, omdat we de afgelopen jaren 
gezien hebben dat er veel banen verloren gegaan zijn en dat er heel veel mensen, te veel mensen 
aan de kant staan en daar gaan wij mee aan de slag. Voorzitter, dan de moties en amendementen 
zoals ze ingediend zijn. Ik heb eigenlijk over de VVD-motie en de heer Van den Beemt heeft dat prima 
verwoord, ik had dat niet beter kunnen doen, kiezen voor een motie dat vind ik heel verstandig. En 
daarmee zeg ik meteen de amendementen die zal ik u ontraden. Voorzitter, op één na, ik vind het 
amendement het woord amendement wat aan de zware kant. Ik zou er liever motie van maken. Maar 
als de heer Yap van de Partij van de Arbeid bereid is om van discussienota naar actie de 
economische barometer om die eenmaal per jaar aan u raad aan te bieden dat u precies kunt volgen, 
ik heb er ook regionaal overigens dat u precies kunt volgen hoe gaat het met de economie, hoe staat 
het met het aantal banen, waar zijn de vacatures, dat wil ik u best toezeggen. Maar nogmaals een 
amendement vind ik daar veel te zwaar voor en dan heb ik het, voorzitter, over amendement 3. 
Nogmaals als dat een motie wordt dan kan ik daar mee leven. Eigenlijk geeft D66 al een schot voor de 
boeg en die zeggen wethouder, Werkgroep ga aan de slag met kleine lokale familiebedrijven. U hebt 
dat in de Commissie ook aangegeven en u zegt eigenlijk in uw motie maak daar maar één van de 
actiepunten van. Ik ben bereid om dat te doen, ik vind het een interessante motie en ik zie er ook veel 
partijen die motie een warm hart toedragen, dus in die zin kan ik die overnemen. Voorzitter, ja we 
hebben met de VLP een robbertje gevochten over het bedrag. Is het nou 1,2 of is het nou 1,6. Meneer 
Hertogh die komt daar nog eens een keer op terug in zijn termijn. Wat u zegt is waar meneer Hertogh. 
In 2015 hebben we 417.500 euro in die economie gestoken onder andere voor de starterscentra, 
onder andere voor het Care Innovation Centre. Die komen niet terug in ’16 en ’17, staan ze niet in 
begroot, want die zitten in deze investeringsimpuls. Dus voor 2016 en 2017 trekken we die 1,2 miljoen 
uit en daar zitten die gelden ook voor die onderdelen in die nu al lopen, dus ja u hebt gelijk. Maar ik 
vind het amendement dan in die zin wel overbodig. Dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. De heer Yap nog een vraag aan de heer Verbraak? Dat is 
het geval. 
 
De heer YAP: Voorzitter, om een keuze te maken ten aanzien van het amendement economische 
barometer, waarom is dat een te zwaar instrument. Kunt u me dat eens uitleggen? 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik kan u ook toezeggen dat ik die, dat ik die, die, die barometer ga 
maken één keer per jaar dus dan, dan zou het ook overbodig zijn. Dan hoeven we ook die, dat is een 
beetje, die discussie niet te voeren.  
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De VOORZITTER: Oké, dan zijn wij toe aan de tweede termijn van de zijde van… 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: Wij willen graag een schorsing. 
 
De VOORZITTER: Ja. Ik had hem eigenlijk wel verwacht maar dacht ja u moet erom vragen. Volstaat 
vijf minuten, of tien minuten. Nou we zullen beginnen met laat ons zeggen vijf minuten. De 
vergadering wordt hervat om 20.35 uur. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, het is 20.35 uur ik geloof dat u de zaken gedaan heeft. De 
vergadering wordt voorgezet. En ik stel voor om de tweede termijn in dezelfde volgorde te doen en 
dan wordt vanzelf duidelijk wat de schorsing heeft opgebracht in de termen van wijzigingen, of wat 
dan ook op de reeds ingediende amendementen of moties ik start in de tweede termijn met de fractie 
van de VVD, de heer Van den Beemt. Geen behoefte aan de tweede termijn. Dan ga ik naar de fractie 
van de VLP de heer Hertogh. Ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Ja, dan starten we weer maar waar we gebleven waren. 
En dat betreft dan het amendement van de SP. Ja, voorzitter als in een amendement staat een 
overleg met de werknemers/werkgevers over een plan wat geen plan is en waar ook nog geen geld in 
staat. Ja, daar kan natuurlijk de VLP niet in meegaan. Ik wil er toch nog de kanttekening bijzetten dat 
het amendement van de SP toch een eigenlijk een ja min of meer een geen aanslag dat zal ik dus niet 
zeggen. Maar het is toch wel even iets inbrengen tegen de wethouder wat eigenlijk toch niet zo 
denderend gevoel ons gaf. Dus dat is ook een reden dat wij ook tegen de SP-motie zullen stemmen. 
Wat de andere moties betreft, voorzitter, de motie van de VVD die wij dus niet ondertekend hebben. 
Wij zien het natuurlijk wel redden wat er te redden valt, maar die gaan we dus wel steunen. In eerste 
instantie hadden we eronder gestaan, maar we begrijpen ook wel dat we en we wilden ook graag nog 
een beetje de vrijheid hebben om toch nog hier iets te mogen zeggen. Wat betreft de amendementen 
of moties van de Partij van de Arbeid, die zullen wij allemaal steunen. D66 familiebedrijven dat hoeft 
geen nader betoog als kleine kaplaars, dus wat dat betreft zullen we die van harte steunen zelf. En 
voorzitter, er moet toch nog iets van mijn hart. Kijk in heel de discussie en ook in de coalitie en in het 
college wethouder Polderman die krijgt 10 miljoen voor het sociaal domein, wethouder Lok krijgt 10 
miljoen voor de binnenstad. De rest van het geld gaat naar wethouder Theunis gesecondeerd door 
wethouder Schenk, maar goed daar hebben we geen bedrag aan gegeven omdat die maar voor halve 
dagen werkt. Maar ik moet wel zeggen, voorzitter, ze staat haar mannetje wel en naar wij vernomen 
hebben schenkt Schenk goed in. Wat na de wethouder Verbraak moet ik toch zeggen, ik heb er 
eigenlijk toch wel medelijden mee, voorzitter. Zo’n ambitieuze wethouder die zo enthousiast probeert 
zijn Economisch Actieplan aan ons te verkopen. En als je dan een ondernemende partij als de VLP 
als je daar nog veel kritiek van krijgt en eigenlijk min of meer door alle andere partijen heeft hij toch 
eigenlijk alleen maar kritiek geoogst, dat vind ik een beetje armetierig want hij krijgt geen 10 miljoen 
maar hij heeft maar 1,2 miljoen. Voor ons 1,6 miljoen, maar daar zullen de discussie niet verder over 
voeren, voorzitter. Maar de intentie is wel van de VLP in ieder geval en dat wil ik duidelijk naar buiten 
brengen. Ik heb aangehaald de baatbelasting, daar sneuvelde een wethouder mee, eigenlijk 
anderhalve wethouder maar die andere wethouder die ook met de baatbelasting had moeten 
sneuvelen was zo sterk dat ze bleef staan. Maar het is helemaal niet de bedoeling van de VLP en wij 
hebben er ook totaal geen behoefte aan om een wethouder te laten sneuvelen, of dat nou van de SP 
is of van de CDA of wat dies meer zij van een andere partij. En als laatste voorzitter, ja wat gaat de 
VLP nu doen met het raadsvoorstel. Ik heb daar duidelijk over gesproken in de Commissie als dat 
gebeurt gaan wij dat doen. En onze stem is volledig afhankelijk van hoe de stemming verloopt bij de 
diverse amendementen en moties. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Hertogh. Dan kijk ik naar de fractie van het CDA de heer Van 
Ginderen. 
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De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, mevrouw Koenraad van GroenLinks die heeft een vraag 
gesteld. En die vroeg de vraag aan het CDA om duidelijk te maken wat zij nu vindt van de positie die 
SP en VVD hebben gekozen. Nou dat is heel eenvoudig, het CDA mevrouw Koenraad heeft namelijk 
waardering voor principes en dus ook waardering voor de SP en tegelijkertijd hebben wij ook 
waardering voor creativiteit, inzet en het zoeken naar constructieve oplossingen en dan kijk ik richting 
de VVD op dit moment. En zeker als die constructieve oplossingen worden gezocht na een debat in 
de Commissie met oppositiepartijen en zeker als dat dan gebeurt met D66 en inderdaad GroenLinks 
en zeker als ook dat lijntje richting VLP wordt uitgelegd. En ik denk dat het daarom ook goed is en dan 
moeten we, denk ik, ook even kijken naar deze hele raad dat de VLP nu ook zegt van nou wij gaan 
ook onder die motie van de VVD staan. Voor ons is dat aanleiding als CDA en we hebben er in de 
schorsing echt wel even goed over nagedacht ook kijkend naar de positie van de wethouder ook 
horende wat de wethouder daarvan vindt om te zeggen van ja wij denken dat het ook verstandig is dat 
wij daar onder gaan staan. Dus wij gaan die motie ook steunen. Wat dat betreft is het dus eenvoudig 
motie 1 van de VVD gaan we steunen. De motie 2 van D66 ook. En de politieke barometer lijkt ons 
een goed idee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De heer VAN GINDEREN: Maar ik wacht heel even af of dat amendement wel wordt gehandhaafd, 
want het lijkt erop dat de wethouder die gewoon heeft overgenomen. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. De CDA-fractie sprak net in haar betoogje met betrekking tot 
wat ze zouden gaan doen met de motie van de VVD zeiden ze letterlijk ook kijkend naar de positie 
van de wethouder. Wat bedoelt de CDA-fractie met die tussenzin kijkend naar de positie van de 
wethouder. 
 
De heer VAN GINDEREN: Nou, heel eenvoudig, als er een motie ligt met een dictum dan moet die 
motie wel uitvoerbaar zijn. En ik heb de wethouder horen zeggen dat die daarvoor wil gaan. Dat is 
exact wat ik met die kleine opmerking bedoelde. Dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Ik ga naar de fractie van de PvdA, de heer 
Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Het amendement economische barometer hebben we keurig 
omgevormd naar een motie economische barometer waarin we het college hetzelfde opdragen als 
genoemd in het amendement, dus die dienen wij bij deze vanavond in. De griffie deelt hem nu aan u 
uit, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik zet hem eventjes in de procedure weg. Dat betekent dat amendement 
nummer 3 “Economische barometer” dat die wordt ingetrokken, dus daar gaan we het vanavond niet 
meer over hebben. En we hebben nu een nieuwe motie nummer 3, motie nummer 3 onder dezelfde 
naam namelijk  “Economische barometer”. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Ja, verder lijkt het ons ook geen discussie ten aanzien van het 
raadsvoorstel over de open verhoudingen in de gemeenteraad, coalitie die oppositie benadert of 
andersom of kijkt hoe je creatieve oplossingen kan bedenken samen met de gehele raad. Wij hebben 
juist gekeken naar de inhoud van dit raadsvoorstel en dat vonden wij volstrekt onvoldoende. Om een 
voorbeeld te geven wat wij overigens goed vonden is dat er drie sporen zijn, arbeidsmarktoffensief, 
stedelijke economie en het logistiek en industrieel cluster, prima. Maar wat ons stoort is dat wij hebben 
aangegeven en de wethouder heeft dat ook zelf aangegeven het moet vooral gaan om banen. En dan 
zien wij in de budgetverdeling dat er 175.00 euro extra gaat naar de arbeidsmarktoffensief. Ja, 
voorzitter dan, dan snapt u dat de PvdA daar totaal niet tevreden mee is om dat extra impulsbudget 
van 1,2 miljoen. Verder ook en de wethouder heeft ons in eerste termijn nog steeds niet kunnen 
overtuigen, maar dat had u wel kunnen verwachten. Hij noemt vijf actiepunten, waarvan eigenlijk alle 
vijf de actiepunten geen actiepunten zijn maar gewoon voortzetting van lopend beleid. Voorbeeld 
starterscentrum bestaat, wordt voorgezet. Dat is geen nieuw actiepunt lijkt ons. Care Innovation 
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Centre precies hetzelfde, gaat goed. Wij denken overigens dat daar niet een dermate bulk van het 
extra impulsbudget naartoe hoeft te gaan omdat het care Innovation Centre met de doelen die zij zich 
hebben gesteld immers ook flinke subsidies bij andere overheden hebben binnengehaald, wat ook 
goed gewoon goed werkt. Wij zijn daar als raad ook gewoon uitgebreid over geïnformeerd dat ze op 
de goede weg zijn. Uiteraard vinden wij ook dat een gemeente dat moet onderschrijven maar 
nogmaals zien wij niet als een extra actiepunt om ook daadwerkelijk te komen tot die 2000 banen, te 
komen tot die 75 mensen extra uit de bijstand de komende jaren. Ten aanzien van nogmaals van die 
motie die voorligt, nogmaals, ik kan dat toch echt als PvdA niet anders interpreteren als een verkapte 
motie van afkeuring. Er wordt ook door de indieners gezegd, ja we hebben creatief gekeken hoe we 
de boel hier kunnen redden, hoe we de wethouder in die zin kunnen redden. Dan had je enerzijds het 
VVD-voorstel anderzijds het SP-voorstel, nou goed dan lijkt het me raadzaam om daarnaar te kijken. 
Maar wij hadden gezien dat de wethouder ons niet in die positie zou hebben gebracht wat ons betreft 
hebben we en nogmaals daarvan is het actieplan ook echt wel voor geschikt hadden we het gewoon 
ter kennisgeving aan kunnen nemen als goed discussiestuk, want er is ook uitgebreid discussie over 
geweest vanavond nog een keer. En dat we daarna ging kijken naar hoe je dat vertaalt in 
daadwerkelijk concrete acties en vervolgens ook de financiële consequenties daaraan te verbinden, 
vandaar ook het amendement van discussienota naar actie, voorzitter. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik ga vervolgens naar de heer Van der Aa van de fractie 
van de SP. 
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. Het is jammer dat de meesten niet inzien dat het 
amendement van de SP toch de verstandigste keuze zou zijn geweest. We zijn wel blij dat de 
meesten toch kritiek leveren op de inhoud van het Economisch Actieplan en dat ze dat uiten in de 
motie. Straks zullen wij wel aangeven of wij die motie wel of niet gaan ondersteunen. Als wij gaan 
kijken naar de amendementen die zijn ingediend en dan neem ik amendement 1 van de VLP dan ja 
steunen wij die niet. En ook amendement 2 van de Partij van de Arbeid steunen wij ook niet, want 
anders zou ons eigen amendement geen knip voor de neus waard zijn. Dat is de bijdrage. 
 
De VOORZITTER: Een vraagje van de heer Yap aan u. 
 
De heer YAP: Voorzitter, begrijp ik goed dat de SP nadenkt om de motie VVD te steunen. En zo ja wat 
zou dan de reden zijn om die motie te steunen.  
 
De heer VAN DER AA: Straks als het zover is gaan we dat nog even nader bepalen in de fractie. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat was uw tweede termijn? Ja? Nog één? 
 
De heer YAP: U zegt net in uw tweede termijn dat u overweegt wellicht om die motie te steunen, dan 
heeft u daar toch al over nagedacht wat mogelijke argumenten daarvoor zijn. Horen wij als PvdA 
graag, misschien trekt u ons dan ook over de streep. 
 
De heer VAN DER AA: Nou als wij u graag over de streep willen trekken, zou ik zeggen stem voor 
amendement 4 van de SP, dan trekken we pas mensen over de streep. Maar wij hebben inderdaad 
nagedacht over die motie, maar wij willen toch nog eventjes afwachten hoe het voor de rest gaat en 
dan bepalen wij definitief ons standpunt.  
 
De VOORZITTER: Vervolgens kijk ik naar de Nieuwe Democraten, de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, het debat over het Economisch Actieplan dat heeft heel veel 
activiteiten opgeleverd als dat allemaal zou worden omgezet in banen dan hadden we al een eerste 
succesje geboekt hier in de Roosendaalse economie. Voorzitter, we hoeven niet te gaan herhalen hoe 
vernietigend de kritiek was over het Economisch Actieplan. We hoeven niet te herhalen dat wethouder 
Theunis namens het college gisterenavond expliciet heeft gezegd alleen maar geld als er een goed 
plan ligt. Vanavond wordt het uniek, want een groot midden van deze raad gaat de uitspraak van 
wethouder Theunis naast zich neerleggen. Ze gaan namelijk instemmen met een slecht plan en gaan 
er nog geld voor geven ook. Dat moet toch een dieptepunt zijn in de carrière van wethouder Theunis. 
De Partij van de Arbeid-fractie die sprak over een motie van afkeuring. We wilden het iets positiever 
gaan brengen we noemen het dan maar een motie van herkansing voor de wethouder, een laatste 
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herkansing voor de wethouder, voorzitter. En alleen maar om die reden zullen wij dan maar de motie 
van de VVD gaan steunen. Wij vinden nog steeds dat het amendement van de SP feitelijk om allerlei 
redenen beter is om te steunen en omdat wij altijd van goed wil zijn zullen wij in ieder geval dat 
amendement van de SP gaan steunen. En over de andere amendementen, voorzitter, dat gaat u 
straks van ons horen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dan ga ik naar meneer Van Broekhoven van de 
fractie van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, voorzitter, dank u wel. Nog even heel kort ook als antwoord op 
GroenLinks toch even een vraag gesteld inderdaad hoe wij ook tegen de opstelling van SP aankijken. 
Ja, daar kan ik heel kort heel in zijn als we het verschil tussen oppositie en coalitie niet meer zo 
duidelijk is dan hebben we het goed over de inhoud en dan zijn we goed bezig met bestuurlijke 
vernieuwing dus wat ons betreft een goede verstandhouding, tuurlijk principieel en andere invalshoek 
maar als alles dichtgetimmerd zou zijn van de ene en de andere hoek dan komen we ook niet veel 
verder. Even kort, heel kort dan over de amendementen. Logisch inderdaad dat we de 
amendementen rondom de concretisering verder niet steunen. Dus dan hebben we het over 
amendement 2 en amendement even kijken 4. Amendement 1 zullen wij niet steunen. Wat betreft de 
moties ligt het voor de hand inderdaad dat wij nog steeds vasthouden aan de gestelde koers die we 
met verschillende partijen hebben ingediend. We vinden de motie kleinere lokale familiebedrijven heel 
positief en vandaar dat we ook dat we daar onze naam aan hebben verbonden. En ook motie 3, zeg 
maar, de motie die er aan komt rollen met de economische barometer is voor ons een hele positieve 
om een vinger aan de pols te houden en zouden wij dan ook graag mede willen indienen als dat gelet 
op de tijd nog mogelijk is vanavond. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Broekhoven. Ik ga naar de heer Raggers van de fractie 
van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij een constructief hoogtepunt van de avond te 
kunnen constateren met onze D66 motie kleinere lokale familiebedrijven. Blij dat we ook nu nog 
steeds vooruit kijken als hele raad. Namens de indieners, heb ik al genoemd GroenLinks, 
Roosendaalse Lijst, Roosendaalse VVD, die laatste twee erg bedankt ook voor het meedenken, de 
PvdA, nu ook al steun toegezegd door het CDA, de Partij Verhoeven en de VLP. Ik wil eigenlijk  de 
raad oproepen om hier gewoon een raadsbrede steun aan te geven, dat is ie waard. Motie 1 blijven 
we uiteraard ook nog steeds steunen, daar hebben wij aan meegewerkt. En we zijn heel blij dat de 
PvdA het amendement drie op advies ook van de wethouder heeft omgezet naar een motie en die 
zouden we ook net als de Roosendaalse Lijst mede willen ondertekenen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Koenraad van de fractie van GroenLinks. Geen 
behoefte aan tweede termijn. De heer Verhoeven? Ook geen behoefte aan een tweede termijn. Ik kijk 
even naar de wethouder. Ik heb geen vragen gehoord maar desondanks. Nee. Dan stel ik voor dat wij 
toe zijn aan stemmen. Dat kan allemaal nog net in deze raadsvergadering. Ik ga daartoe, ik ga 
daartoe over zoals u weet gaan wij eerst stemmen over amendementen. Ik check even of degenen die 
nog onder een amendement of motie hebben willen staan, dat is inmiddels formeel geregeld, daar 
hoeven we niet op te wachten. In, van zwaarte, van de verstrekkendheid. Ja. De mate van 
verstrekkendheid dat weet u in die volgorde gaan we over de amendementen stemmen.  
 
De VOORZITTER: Als eerste is aanzet amendement nummer 2 en die heet “Van discussienota naar 
actie”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor amendement nummer 2. Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VLP, Partij van de Arbeid 
en Nieuwe Democraten. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het volgende amendement, dat is amendement nummer 4 van 
de fractie van de SP heet “EAP” (Economisch Actieplan). Eén uwer behoefte aan een stemverklaring 
vooraf op dit amendement? Dat is niet het geval. Wie is voor amendement nummer 4? Daarvoor 
hebben gestemd de fracties van de SP en de Nieuwe Democraten. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Vervolgens gaan we naar amendement nummer 1 van de VLP. Eén uwer behoefte 
aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is voor amendement nummer 
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1? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VLP, Partij van de Arbeid, Nieuwe Democraten. Het 
amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het moedervoorstel, zoals het voorligt. Wie heeft behoefte aan 
een stemverklaring vooraf? Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, de SP-fractie zal niet akkoord gaan met het Economisch Actieplan. 
De SP vindt dat in dit plan er onvoldoende nadere uitwerking is van concrete acties, opgaven en 
verantwoordingsopgaven. Ook ontbreekt in dit plan inbreng van het drie partijen overleg van overheid, 
werkgevers en werknemersvertegenwoordigers met daaraan gekoppelde verwerking van de financiële 
aspecten. De SP-fractie zal vervolginitiatieven en voorstellen die alsnog leiden tot verbetering van het 
EAP wel gaan steunen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: De heer Hertogh, fractie VLP. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. De VLP wil niet nader ingaan op het CIC of het Invitapark 
maar daar zijn we eigenlijk in de bijdrages niet aan toegekomen maar dat hebben we zo uitgebreid 
verteld in de Commissie en ook in onze opinies stukken die we rondgestuurd hebben, dus de vraag is, 
voorzitter, de VLP blijft op het standpunt staan zoals we dat in de Commissie verwoord hebben.  
Afhankelijk van de stemmingen van de amendementen zullen wij ons standpunt bepalen en wij zullen 
het raadsvoorstel dus niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u. Anderen nog behoefte aan een stemverklaring? De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de verantwoordelijk wethouder gaf gisteren tijdens de 
Begrotingsbehandeling nog aan een goed plan krijgt geld, voor de PvdA is dit geen goed plan vandaar 
dat wij niet instemmen met dit raadsvoorstel.  
 
De VOORZITTER: Prima, anderen nog van u raad? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het 
raadsvoorstel Economisch Actieplan. Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de 
SP, de Nieuwe Democraten en de Partij van de Arbeid en de VLP. Ik veronderstel dat het is 
aangenomen. We gaan nu de verhouding, even tellen. Met 21 voor en 13 tegen is het raadsvoorstel 
aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Vervolgens gaan wij naar de moties, drie moties. Motie nummer 1 en die motie 
heet “Raadsvoorstel economische actiepunten 2015-2018”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring vooraf? Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is voor motie nummer 1? Daarvoor hebben 
gestemd, ik geloof met uitzondering van de Partij van de Arbeid alle fracties. Daarmee is de motie 
aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 2 inzake “Kleine/kleinere lokale familiebedrijven”. Behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 2? Daar 
bent u voor bij unanimiteit. Daarbij de motie nummer 2 ook aanvaard. 
 
De VOORZITTER: En tenslotte motie nummer 3 “Economische barometer”. Eén uwer behoefte om 
daar nog iets van te voren over te zeggen? Niemand? Wie is voor motie nummer 3. Dat is ook een 
unanimiteitsoordeel als ik het goed zie, dat is het geval. Dan is motie nummer 3 aanvaard. 
 
7. Sluiting 
De VOORZITTER: Niets meer aan de orde zijnde sluit ik deze raadsvergadering. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.00 uur.  
 
 
 


