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Nieuwsflitsen
 AvR is aangenomen,
zijn we nu klaar?
(nee!)
 College van 5 naar 4 :
drukke tijden voor
onze wethouders.
 Fractie RL van 9 naar
10. Coalitie sterker.

Eind 2010 hadden we het
voornemen om zeker 2 keer
per jaar met een nieuwsbrief
te komen, dus bij deze geven
we daar gevolg aan. Er is zeker genoeg informatie te delen
en zoals u van ons gewend
bent, gunnen we u graag een
blik in de keuken van de Roosendaalse Lijst.

(papieren) communicatiemiddel zeker nog niet aan waarde
ingeboet heeft en een plek
verdiend naast de website, ons
Roosendaalse Lijst forum en
andere digitale uitwisselingsmogelijkheden. We merken
dit aan de reacties op de
nieuwsbrief en zullen er dan
ook zeker mee doorgaan.

Beide voorzitters komen aan
bod met een terugblik en een
vooruitblik, maar ook fractieleden en wethouders komen
aan bod.

In deze editie proberen wethouders en voorzitters niet
langer de nadruk te leggen op
enkel de Agenda van Roosendaal die j.l. november een
voorlopige finale mocht zien,
maar zeker ook vooruit te
kijken naar de slagen die we
daarin in 2012 nog moeten
maken middels begrotingen,
beleidsaanpassingen, visiedocumenten, etc. Kortom, het
werk zit er niet op, we moeten

Natuurlijk is een nieuwsbrief,
als hij eenmaal van de persen
rolt bij de drukker, een statisch geheel en mist de dynamiek van een digitale contactmogelijkheid met u. Maar we
menen toch dat een analoog

Honderd Procent
Roosendaal !
met volle kracht vooruit als
RL om ervoor te zorgen dat
wat we in de Agenda van
Roosendaal middels moties en
amendement hebben geborgd
zich ook zal laten vertalen
naar de praktijk van alledag, in
en na 2012.
Om nog maar niet te spreken
van de dreigende nieuwe bezuinigingsronde. We zijn er
nog niet . . . !!

Fractievoorzitter aan het woord . . .
De afgelopen periode was een
bewogen periode. We verloren Jan Peeters als wethouder,
waarna we na het vertrek van
Wil Vissers als wethouder ook
nog Groen Links als coalitiepartner kwijt raakten.
Daarnaast kregen we er een
nieuw lid in de fractie bij,
Serdal Tunç. Niet in de laatste

plaats was deze periode bewogen omdat het gehele fractiewerk meer en meer in het
teken kwam te staan van de
Agenda van Roosendaal.
Herhaaldelijk ontvingen we
verenigingen en andere groeperingen uit de gemeente
Roosendaal, die een pleidooi
hielden en bezochten we de
consultatierondes en voorlich-

tingsbijeenkomsten met burgers en instellingen die er in
het licht van de Agenda werden gehouden.
Bezuinigen blijft een lastige
klus, zeker in de wetenschap
dat je het voor het oog van de
buitenwereld nooit goed zult
doen. Vanuit het gedachtegoed van de Roosendaalse
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Lijst zijn wij er echter naar onze mening goed
in geslaagd, de onvermijdelijke kortingen op
de gemeentebegroting op een goede manier te
verwerken. Niet in de laatste plaats is dit gelukt om dat ook vanuit het collegeprogramma
al knap was voorgesorteerd op de aanstaande
Rijksbezuinigingen.
In het debat rond de agenda van Roosendaal
hebben we ons met name gericht op de manier waarop de verandering zullen plaatsvinden en hebben we minder de nadruk gelegd
op het verschuiven van bezuinigingsposten.
“In het proces van de
Agenda van
Roosendaal is in
coalitieverband prima
samengewerkt . .”

Uitgangspunt daarbij was voor de fractie de
gedachte dat binnen de gestelde bezuinigingskaders voorkomen moet worden dat verenigingen clubs, instellingen en andere partners
nodeloos omvallen.
De reden hiervoor is de volgende; de visie
achter de Agenda is goed: niet koud bezuinigen maar zodanig investeren in partners in
Roosendaal en haar dorpen zodat zij op termijn zelfstandig en veel minder met behulp
van de gemeente die dingen kunnen doen die
voor Roosendaal van belang zijn.
Daarbij hoort een prikkel die instellingen, verenigingen, clubs etc. er toe aanzet in beweging
te komen om die verandering - eventueel met
hulp- aan te gaan.
In het proces van de Agenda van Roosendaal
is in coalitieverband prima samengewerkt.

“vraag is of we in het
licht van de huidige
ontwikkelingen onze
koers moeten
vasthouden of
aanpassen . .”

Als Roosendaalse lijst hebben we flink geïnvesteerd in de coalitie om zodoende in een
flink aantal coalitieoverleggen toe te werken
naar gezamenlijke amendementen en moties
met als doel de uitvoering van de Agenda van
Roosendaal te begeleiden, te volgen en verder
mee vorm te geven.
Dit heeft geleid tot een substantieel aantal
aangenomen amendementen en moties, gericht op onder andere de nieuwe subsidieverordening, het onderhoud van de sportvelden,
de transitie van de buurthuizen en de indicatiestelling. Onderwerpen waarvan wij vinden dat
deze meer aandacht dienen te krijgen dan gepland.

Jaargang 2,

Editie 2

Verder zijn we er in geslaagd de VVV-post in
Wouw, met een functie naar de dorpen te
behouden. En gaat het college onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn voor buurthuizen,
verenigingen en andere instellingen om bij te
verdienen, om zodoende de eigen broek op te
kunnen houden.
Nu was 2011 een druk jaar, maar 2012 zal
hier niet voor onderdoen. De agenda van
Roosendaal zal terugkeren in de kadernota
komend jaar. Daarnaast hebben we ons voorgenomen om de realisatie van de agenda van
Roosendaal te volgen om zodoende onwenselijke effecten te kunnen signaleren en bij te
kunnen sturen.
Verder zal de verdere ontwikkeling van Stadsoevers en de aanpassing van de planvorming
hieromheen komend jaar de gemoederen
bezig houden. Ook binnen onze fractie zullen
we ons moeten bezinnen op een aangepaste
aanpak van dit enorme project. Een gefaseerde en getemporiseerde aanpak zal wellicht de
manier worden om de desolate aanblik van
het huidige havengebied alsnog in positieve
zin te veranderen.
Gezien de enorme economische en maatschappelijke veranderingen die op ons afkomen, zullen we ook met bestuur en wethouders de missie en visie van de Roosendaalse
lijst tegen het licht houden.
De vraag is of we in het licht van de huidige
ontwikkelingen onze koers moeten vasthouden of aanpassen.
Terwijl de recessie ons steeds meer inhaalt
zullen wij ons als Roosendaalse Lijst blijven
inspannen om het beste uit Roosendaal en
haar dorpen te blijven halen.
We hopen dat we kunnen blijven rekenen op
uw steun en kritische bijdragen hierbij.

Ronald Niehot
Fractievoorzitter

Nieuwsbrief
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Van de bestuurstafel . . .
Van de bestuurstafel
Sinterklaas is het land uit, en de kerst is weer in
aantocht. Een periode om vooruit te kijken,
maar ook om terug te blikken. Binnenkort
zullen we in dat kader wel weer de nodige terugblikken op 2011 krijgen in allerlei TVprogramma’s en muzikale opsommingen van
diverse hits.
Voor ons zal 2011 de boeken ingaan, als het
jaar waarin de Agenda van Roosendaal wordt
vastgesteld. Een pakket aan bezuinigingen en
ombuigingen om onze gemeente in de toekomst financieel gezond te houden. Dit zal
zeker leiden tot aanpassingen, en ook zullen we
meer moeten gaan wennen aan zelfredzaamheid.
Ook is 2011 het jaar waarin onze fractie uitgebreid wordt naar 10 fractieleden. Serdal Tunç,
begon als eenmansfractie in de raad, maar
zocht al snel toenadering tot de Roosendaalse
Lijst.
Na een aantal gesprekken met een afvaardiging
van bestuur en fractie, merkten we dat er een
duidelijke “klik” was. Bovendien zagen we
allebei de toegevoegde waarde van een samenvoeging van beide fracties.
Reden waarom we nu een fractie hebben van
10 leden. Een ploeg waar we trots op mogen
zijn, net zo als op onze beide wethouders.
Want zij hebben het in het college ook niet
gemakkelijk gehad. Naast alle bestuurlijke
items (zoals de al eerder genoemde Agenda),

was er ook het nodige in de samenstelling van
het college. Sinds begin dit jaar een nieuwe
burgemeester, het vertrek van Jan Peeters als
Groen Links-wethouder, en de komst van Wil
Vissers als zijn opvolger, met zeer kort daarna
weer haar vertrek.
Alle taken zijn nu verdeeld onder de 4 overgebleven wethouders, waaronder dus onze eigen
Toine en Steven. We mogen er trots op zijn,
dat we met deze ploeg van 10 fractieleden en
2 wethouders ons steentje bij mogen dragen
aan het besturen van onze gemeente.
Maar uiteraard willen wij u, als lid van de
Roosendaalse Lijst, ook hierin zoveel mogelijk
betrekken.
Op onze ledenvergaderingen geven wethouders en fractie steeds aan waar ze mee bezig
zijn, en beantwoorden zij de vragen van de
aanwezige leden.
Maar via onze website kunt u ook uw mening
geven. Via het ledenforum kunt u een stelling
inbrengen, of reageren op een door anderen
ingebrachte stelling. Wilt u voortaan ook mee
kunnen praten, vraag dan een inlogcode aan
via onze website.
Tot slot wens ik u, mede namens de overige
bestuursleden, fijne feestdagen en een gezond
en voorspoedig 2012 toe.
John van den Bemd,
Voorzitter

100% Roosendaal Quiz
De meesten van u kennen al de mogelijkheid om de quiz via onze website te doen om er achter te
komen hoeveel je eigenlijk van je eigen gemeente weet. Bij de laatste verkiezingen speelde die quiz
ook een attractieve rol.
Inmiddels hebben velen hem al voldoende vaak gespeeld om de antwoorden inmiddels al bij voorbaat te kennen, dus de spanning is er een beetje af zullen we maar zeggen. Tijd voor een nieuwe
versie, en die mag u dan ook van ons verwachten. We willen in 2012 weer een nieuwe editie op de
website zetten die u weer diep zal laten nadenken over Roosendaalse weetjes en feiten.
We houden u op de hoogte !

“ . . . ook zullen we
meer moeten gaan
wennen aan
zelfredzaamheid . . .”
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Zelfredzaamheid
De bezuinigingsoperatie van 18 miljard euro gaat aan niemand ongemerkt voorbij. Voor vrijwel
iedereen daalt in het komend jaar de koopkracht. Tal van voorzieningen worden versoberd.
Dit zijn woorden die letterlijk in troonrede 2011 staan.
De Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVVK) en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben aangeven dat het spaarpotje van veel mensen is leeg
geraakt en dat meer mensen door de financiële bodem zakken.
Volgens de VNG en NVVK is in 2012 een wachtlijst voor hulp bij schulden onvermijdelijk.
Het is daarom goed te investeren in communicatie en vroegsignalering, zodat de kans dat er geen
schulden ontstaan groter wordt.
‘De Agenda van Roosendaal’ gaat over bezuinigingen en hervormingen die de gemeente financieel
gezond moet houden voor nu en in de toekomst. In de besluitvorming van de Agenda van Roosendaal staat niets over vroegsignalering, om zo kansen op het ontstaan van schulden te voorkomen.
Met een communicatiemiddel in een vorm van bijvoorbeeld een Budgetkrant, zouden veel mensen benaderd kunnen worden, daarmee zou grip, inzicht en overzicht van financiële zelfredzaamheid verhoogd kunnen worden.
Mensen met een uitkering zijn bekend bij de gemeente, maar de groep die daar net boven zit en
mensen met financiële problemen zijn lastiger te bereiken.
Niemand loopt met zijn/haar financiële problemen te koop.
“. . . Niemand loopt
met zijn/haar
financiële problemen
te koop . . .”

Geldzorgen komen echter wel in alle lagen van de bevolking voor, van student tot villabewoner.
Zij kunnen hier hun voordeel uit halen. Het zou voor verschillende maatschappelijke organisaties
in Roosendaal een goed hulpmiddel kunnen zijn, zelfs voor raadsleden.
Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2011 heeft de Roosendaalse Lijst een motie ingediend, om de kans om financiële zelfredzaamheid te verhogen.
Deze motie heeft het helaas net niet gehaald.
Mijn mening is en blijft dat gemeente en instellingen in Roosendaal moeten blijven zoeken naar
manieren om burgers met kleine of ernstige schulden problematiek zo vroeg mogelijk op het
spoor te komen .
Sjef van Dorst

Uw mening telt !
U bent lid van de Roosendaalse Lijst en kunt zich vinden in haar partijbeginselen en hoe de partij
zich profileert. Of u kunt dat niet. Of er zijn andere onderwerpen waarover u met medeleden,
fractieleden, etc. wilt discussiëren.
Dat kan. Het Bestuur van de Roosendaalse Lijst heeft een forum mogelijkheid laten maken op
onze website (www. roosendaalselijst.nl). Als u graag ideeën en andere zaken deelt met andere
leden, dan is dit DE plek om dat te doen.
Voor meer informatie : Frank de Bot (fbotntrl@gmail.com)

Nieuwsbrief
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Politiek kwestie van lange adem
Zeker als buitenstaander heb je vaak het idee dat er in de politiek en het besturen van een gemeente als Roosendaal vaker het rempedaal dan het gaspedaal gevonden wordt. Als je de procesgang
van het besturen van een gemeente beter leert kennen, dan snap je vaak al beter waarom dingen
de tijd nodig hebben die ze vragen. Soms echter is de doorlooptijd wel erg lang. Het dossier Starterslening is er zo een die een test lijkt voor het uithoudingsvermogen van de politicus, maar ook
hier blijkt dat de aanhouder wint.
Dit dossier startte al in 2006, toen Roosendaalse Lijst, toen nog RLPR geheten inhaakte op een
brief van toenmalig minister van VROM, dhr. Dekker aan de tweede kamer. De brief maakte het
voornemen bekend dat er structureel financiële middelen vrijgemaakt zouden worden voor koopsubsidie voor mensen met een laag inkomen. Ook vermeldde de brief de intentie om starters op
de woningmarkt financieel tegemoet te komen. Initiële storting in een fonds hiervoor bedroeg
destijds €40 miljoen, waarmee het fonds in staat was om circa 5000 extra startersleningen te verstrekken. Een starterslening is een aanvullende lening bovenop een reguliere lening om de aankoop van het eerste huis mogelijk te maken. Ideaal dus voor jongeren die zich voor het eerst op
de huizenmarkt begeven en de minister riep dan ook alle gemeenten op om deel te nemen aan het
fonds.
Vanaf het begin, dus vanaf 13 mei 2006 zijn we daar als Roosendaalse Lijst bovenop gedoken om
ervoor te zorgen dat ook Roosendaal aan dit fonds zou participeren. Toenmalig RLPR fractielid
Stef van Roemburg en Cees Janssen vroegen op 28 juni 2006 middels een raadsvraag aan het college of en hoe de gemeente Roosendaal gebruik wilde maken van dit fonds. Antwoord was dat de
SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) al wel het stappenplan voor
de invoering had bepaald, maar dat het bedrag van €40 miljoen nog niet op haar bankrekening
stond, verwachting was dat dit eind 2006 zou gebeuren. De verdeling van de bijdrage over de
deelnemende gemeenten stond toen nog niet vast. Het antwoord was dan ook in juli 2006 dat
zodra de volgende stap genomen zou kunnen worden, namelijk het opstellen van een verordening
inzake de voorwaarden waaronder de Startersregeling zal functioneren, de raad deze verordening
ter goedkeuring aangeboden zou krijgen.
We schrijven 23 januari 2007, en Cees Jansen vuurt zijn volgende raadsvraag over het onderwerp
af omdat begin 2007 er meer bekend zou zijn, zoals mogelijkheden, kosten en baten van de Startersregeling, maar ook de verwachte datum van invoering. Het college antwoordde wat voorzichtig. Immers, zo werd gesteld, het succes van de starterslening wisselde per gemeente, er was zelfs
discussie over het bewezen nut. Provincie Noord-Brabant had om onder andere die redenen besloten geen storting te doen in het startersfonds. Als uitvloeisel daarvan had het college nog geen
besluit genomen over de invoering, hoewel zij zeker de problematiek van starters op de huizenmarkt onderschreef, immers in diezelfde januari maand had zij besloten tot bouw van 30 starterswoningen bij het project Permekeplein. Het college gaf ook aan in de beantwoording dat zij de
starterslening niet als het ultieme middel zag en dat er alternatieven waren (particulier opdrachtgeverschap, lagere grondprijzen, huur-koopconstructies. e.d. Kortom, pas op de plaats leek op dat
moment wijs.
Ongeveer een jaar later vraagt Roosendaalse Lijst middels een raadsvraag over de stand van zaken
in dit voor onze fractie nog steeds belangrijke dossier. Inmiddels was bekend geworden dat de
provincie €20 miljoen zou bijdragen met een provinciale ambitie om ca. 4000 woningen extra te
bouwen gedurende 4 jaar, speciaal gericht op starters. De eerder aangegeven alternatieve stimulansen kregen ook aandacht. Zo werd de stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap bevorderd, iets wat vooral in de dorpen interessant leek omdat het appelleert aan de sociale
samenhang van vooral jongeren in de dorpskern. Er was inmiddels ook een stimuleringsregeling
goedkope koopwoningen die de jonge startende huisbezitter soelaas kon bieden.
Door het college werd de vraag van Roosendaalse Lijst of zij bekend was met deze twee regelingen positief beantwoord, zij het met de opmerking dat ze nog niet door Gedeputeerde Staten waren vastgesteld.

“ . . . Vanaf het begin
zijn we daar als
Roosendaalse Lijst
bovenop gedoken . . .”
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“En vanaf 1
januari 2010 was
het dan ook zo
ver . . . ”

Jaargang 2,

Editie 2

In mei 2009 werden de laatste raadsvragen uit dit dossier gesteld aan het college. Inmiddels was de kredietcrisis een feit en hadden omliggende gemeenten als Bergen op Zoom,
Halderberge en Woensdrecht al wel een start gemaakt met het gebruik van de SVN regeling voor startersleningen. Het college had nu meer informatie tot haar beschikking en
had ook al geïnformeerd bij omliggende gemeenten wat beiden resulteerde in een positief
geluid. De beantwoording van de raadsvraag was dan ook dat men verwachtte nog voor
het zomerreces van 2009 een besluit te nemen over de startersregeling.
En vanaf 1 januari 2010 was het dan ook zo ver en konden ook mensen met een wat
smallere beurs rekenen op een betere ingang op de koophuismarkt. Inmiddels zijn we al
weer wat verder en is er al zeer vaak gebruik gemaakt van de regeling, in heel de gemeente
Roosendaal (tot op heden, december 2011, zijn er dat zo’n 73 geweest). Ook voor 2012
zal de regeling doorgezet worden met een budget van €450.000.
Met deze aantoonbaar succesvolle regeling waarvoor Roosendaalse Lijst zich vanaf het
prille begin hard heeft gemaakt wordt nu al door vele Roosendalers gebruik gemaakt,
Roosendalers die wellicht anders uitgeweken waren naar elders in de regio.
Het traject kan dan misschien lang lijken (juni 2006 – januari 2010), Cees Janssen en Stef
van Roemburg hebben de ontwikkelingen op de voet gevolgd en er voor gezorgd dat
collegebesluiten gelijke tred hielden met de mogelijkheden die alle regelingen omtrent
startende huisbezitters boden. Soms ben je nu eenmaal afhankelijk van de ontwikkelingen
om je heen, het is dan zaak om vast te houden en door te pakken.
De aanhouder wint !

Verslag Algemene Leden Vergadering
Ledenvergadering Roosendaalse lijst

22 november 2011

Locatie is zoals gebruikelijk Café de Veestallen in Roosendaal.
Voorzitter John van den Bemd opent de vergadering en heet allen welkom bij deze laatste
ledenvergadering van dit jaar. Hij legt uit dat het bestuur de intentie heeft om het formaat
van de ledenvergaderingen te wijzigen, met de opzet om het interessanter te maken voor
de aanwezigen. Een van de eerste aanpassingen is het uitnodigen van een spreker over
een bepaald actueel en/of interessant onderwerp. De A.L.V. in november had reeds dit
nieuwe formaat, helaas moest de uitgenodigde spreker uit de gezondheidssector het af
laten weten, maar in Olav Posthumus, geen onbekende voor de Roosendaalse Lijst was
een goede vervanger. Het presentatie onderwerp was binnenstadmanagement waarin
Olav sinds circa 2 jaar een belangrijke rol speelt.
Het opschonen van de ledenlijst heeft ervoor gezorgd dat deze veel betrouwbaarder is
geworden, waardoor communicatie vanuit het bestuur veel efficiënter kan plaatsvinden.
Op het moment van de A.L.V. zijn er iets meer dan honderd betalende leden.
“. . . Missie en
visie uit de laatste
campagne gaan
we tegen het licht
houden . . . ”

John licht het voornemen van het bestuur toe om de missie & visie uit de laatste campagne tegen het licht te houden. Doel is om te beoordelen of deze door alle ontwikkelingen,
financieel en andere, nog wel ‘’up-to-date ‘’ is.
Hierna komen achtereenvolgens de fractievoorzitter en de wethouders aan het woord.
Ronald Niehot gaat in op een bewogen achterliggende tijd, mede door het vertrek van de
wethouders van Groen Links alsook het afhaken van Groen Links uit de coalitie. De coalitie heeft overigens nog steeds de meerderheid in de raad. De fractie kon een nieuw lid
verwelkomen in de naam van Serdal Tunç welkom en hem wordt veel succes toegewenst.
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De zogenaamde ‘’agenda van Roosendaal’’ gaf en geeft veel werk. De kaders waarbinnen
men kan bewegen zijn vastgelegd. De komende debatten gaan over de verder invulling en
verandering in de wijze van subsidiëren, met aandacht voor de sociaal zwakkeren.
Het college streeft een evenredige lastenverdeling na voor bijvoorbeeld sport op maat en
een verantwoorde transitie met eigen regie voor de buurthuizen, maar wil wel de continuïteit behouden van die zaken die een bewezen maatschappelijke waarde hebben.
Toine Theunis gaat tijdens zijn toespraak vervolgens in op de inspraak van de burgers in
de ‘’Agenda van Roosendaal”. De praktijk zal leren dat het anders kan, de verenigingen
worden niet gesnoeid maar door de bezuinigingen is zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid aan de orde.
We glijden af en gaan door een diep dal, maar afglijden op een nuchtere en tot op zekere
hoogte gecontroleerde manier is beter dan in een diep dal te vallen.
Steven Adriaansen spreekt in zijn toespraak van een persoonlijk drama voor wethouder
Wil Visser, het streven was vijf wethouders, nu gaat het college toch verder met vier gezien de moeilijke beslissingen die genomen moeten worden.

“. . . kaders
waarbinnen men
kan bewegen zijn
vastgelegd . . . ”

Grote bezuinigingen met oog voor 3 speerpunten:



Financiële huishouding gezond maken



Vitale wijken en dorpen



Aanpakken van speerpunten als voorbeeld de dertig kilometer zone.

De wethouders weten zich gesteund door de gehele fractie en dat geeft moed voor de
toekomst.
Na de rondvraag sluit John de vergadering en spreekt zijn dank uit aan alle aanwezigen.
René Poppe, Secretaris Roosendaalse Lijst

Wie is Serdal Tunç?
Mijn naam is Serdal Tunç, ik ben 40 jaar en ik woon in Roosendaal. Ik ben nu werkzaam
bij Norbertus College als wiskunde docent in de bovenbouw. Hiervoor was ik als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij Erasmus MC over de screening van kanker.
Na mijn studie aan de Universiteit Utrecht (natuurkunde – meteorologie en fysische oceanografie) heb ik ongeveer 3 jaar gewerkt bij het KNMI als wetenschappelijk onderzoeker
over UV straling en synergetische wolken algoritmes. Ik ben getrouwd en heb een dochtertje van 8 jaar en een zoontje van 3 jaar.
Vanaf 7 juli 2011 maak ik deel uit van de Roosendaalse gemeenteraad en sinds oktober
ben ik aangesloten bij Roosendaalse Lijst. Als beginnend raadslid ben ik blij met de ervaring en ondersteuning van de fractie van Roosendaalse Lijst.
Ik wil me als raadslid voornamelijk richten op onderwerpen die te maken hebben met
onderwijs en/of milieu. Deze preferenties komen voort uit mijn academische achtergrond
in de natuurwetenschappen en huidige baan als docent in de bovenbouw van een middelbare school.
Tijdens vergaderingen wil ik herkenbaar en aanspreekbaar zijn op mijn redelijke en constructieve opstelling. In mijn beleving bepalen politieke spelletjes nu nog te veel de agenda. Meer dan nu het geval is, zou de inhoud centraal en de focus gericht moeten zijn op
het nemen en kunnen verantwoorden van goed afgewogen besluiten. Dit om er voor te
zorgen dat Roosendaal-breed, zeker op het gebied van onderwijs en milieu, een groei
doormaakt.

“. . . blij met de
ervaring en
ondersteuning
van de fractie van
de Roosendaalse
Lijst . . . ”
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Toine’s blik op Roosendaal anno 2012
Hoewel er nog een paar wintermaanden aankomen gaan we langzaam richting de helft van deze
bestuursperiode. De komende maanden worden nog wel erg spannend omdat er met name over
Stadsoevers en in het bijzonder de bouw van het bestuurscentrum/vmbo voorstellen komen hoe
nu verder.
En dat hoe nu verder is een understatement als we kijken naar de wel erg turbulente tijden waarin
wij met elkaar terecht zijn gekomen.
De financiële crisis heeft een economische recessie veroorzaakt waarvan het dieptepunt nog lang
niet is bereikt.
Het is dus niet zo vreemd om in dit soort tijden eens goed naar eerder gemaakte plannen te kijken. Het getuigt juist van grote bestuurskracht om van gebaande paden af te wijken en andere
richtingen te kiezen. De huidige coalitie met RL/CDA/PvdA is een krachtige coalitie die deze
verantwoordelijkheid aandurft.
En wat er moet gebeuren is niet mis. Vorig jaar is een ombuigingsoperatie van totaal 12 miljoen
euro ingezet. Afgelopen november is besloten in het kader van de Agenda van Roosendaal daar
nog eens 19 miljoen euro aan toe te voegen. Bij elkaar om en nabij de 30 miljoen euro richting
2015. Dat is enorm en vraagt om maatregelen die pijnlijk kunnen zijn.
Let wel: pijnlijk kunnen zijn want de AvR heeft als uitgangspunt dat als wij elkaar allemaal helpen
en iedereen zijn steentje bijdraagt de negatieve effecten beperkt kunnen blijven.
Met de vaststelling van de Agenda van Roosendaal staan wij nog maar aan het begin. De komende jaren zullen we moeten laten zien dat we het samen met de burgers, verenigingen kunnen
doen.
Terug naar mijn opmerking over bijna halfweg deze bestuursperiode. Tot nu toe heeft de coalitie
en dus ook de Roosendaalse Lijst flink wat klappen opgelopen. Bezuinigingen zijn nooit leuk en
roepen nogal wal emoties op. Over Stadsoevers en dan vooral het bestuurscentrum/vmbo bestaan negatieve sentimenten in de Roosendaalse samenleving. De perikelen rond de vijfde wethouder kwamen daar nog eens bovenop.
“Vanaf komend
jaar moeten we
weer de weg
omhoog zien te
vinden”

Dan is het een kwestie van het hoofd koel houden en stug doorgaan. Bij de ledenvergadering heb
ik dat het gecontroleerd afglijden naar het diepste dal genoemd. Want we zijn aan het afglijden;
ook de Roosendaalse Lijst.
Toch maak ik mij daarover nog niet teveel zorgen. Vanaf komend voorjaar moeten we weer de
weg omhoog zien te vinden. De Agenda van Roosendaal vormt daarvoor een goede basis. Rust
op Stadsoevers en rond het bestuurscentrum/vmbo zal daaraan bijdragen. Het college gaat door
met een stevige ploeg van 4 wethouders.
Als we kijken naar het coalitieprogramma dan zijn de hoofdlijnen daarvan nog intact. Dit bewijst
dat het een zeer solide programma is dat de stormen van deze tijd goed kan doorstaan. De Roosendaalse Lijst vormt met 10 raadsleden en 2 van de 4 wethouders in het college de kern van de
coalitie. De RL is de partij die de verantwoordelijkheid om in deze zeer moeilijke tijden de gemeente Roosendaal te besturen aandurft.
Maar hoe gaan we de weg omhoog weer op?
Tot aan de verkiezingen resteren nog ruim twee jaar. In deze twee jaar zullen resultaten moeten
worden geboekt die goed zijn voor Roosendaal en de burgers zullen aanspreken.
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Moeilijke en onzekere tijden vragen om daadkracht en stevige bestuurders. Het speerpunt
solide financiën zorgt voor een kerngezonde positie voor de gemeente Roosendaal. Die is
heel erg belangrijk omdat zodra er weer kansen gaan ontstaan Roosendaal investeringsvermogen heeft om die kansen te kunnen grijpen. Veel andere gemeenten zijn of komen
in grote problemen.
Ambities rond Stadsoevers, vmbo, enz. blijven bestaan maar worden bijgestuurd. Samen
met onze partners worden plannen herbezien en voorzien van realistische scenario’s. Laat
we onze zegeningen tellen dat wij zo flexibel kunnen en durven zijn. Waar gebouwd kan
worden gaan nog in deze periode de palen de grond in.
Het wijkgericht werken is een van de kernpunten in het coalitieprogramma en de Agenda
van Roosendaal. Het sluit naadloos aan op het gedachtegoed van de Roosendaals Lijst
namelijk de burgers in hun wijken en dorpen aan zet. De gemeentelijke organisatie gaat
dit krachtig ondersteunen.
Het zal niemand zijn ontgaan dat ook in de gemeentelijke organisatie fors wordt ingegrepen. Daar waar mogelijk zullen we ook een stap naar voren zetten in plaats van terug.
De groenste stad van Nederland, sportstad Roosendaal zijn ambities die we juist in deze
tijden hard nodig hebben.
Het toont lef en ook een beetje bluf maar dat mag ook wel.
Kortom: de komende twee jaar met de kop in de wind en met de borst vooruit.
Dat geldt zeker ook voor de Roosendaalse Lijst. Bestuur, wethouders en fractie moeten
gezamenlijk aan de slag om in die twee jaar het een en ander neer te zetten maar ook om
na te denken over het nieuwe tijdperk.
Met de komst van de VLP en mogelijk de PVV op lokaal niveau zal het politieke spectrum zoals dat zo mooi heet in Roosendaal behoorlijk kunnen veranderen. Vernieuwen,
opfrissen, het bed opschudden zal ook voor de RL moeten gelden willen wij ook de volgende keer nog een belangrijke rol spelen.
De burger moet de RL zien als een partij die onverschrokken haar verantwoordelijkheid
voor het besturen van Roosendaal aankan en waarmaakt.

Geplande Themabijeenkomsten 2012
De Roosendaalse Lijst heeft het voornemen om een themabijeenkomst te organiseren. Zij
doen dit samen met de Stichting Aicha. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de
ontwikkelingen in zorg, welzijn en sociale voorzieningen.
Zowel landelijk als plaatselijk komen grote bezuinigingen op ons af. Wat betekent dit
voor ons als inwoners van Roosendaal? Moeten we op een andere manier gaan denken en
handelen en hoe kunnen we dat samen doen? Welke drempels ondervinden we bij het
vragen naar zorg en hoe kunnen we makkelijker de weg vinden naar de voorzieningen?
Tijdens deze themabijeenkomst zullen we hierbij stilstaan. We hebben mensen uitgenodigd die vanuit hun kennis en ervaring ons hierover meer kunnen informeren. Zoals onder andere een medewerker van Het Punt , een teamleider zorg en een coördinator van
Humanitas.
Deze avond zal gehouden worden op dinsdag 28 februari en wel in Parrotia aan de oude
Markt om 19.00 uur. Wilt U alvast deze datum in de agenda zetten ?

“. . . Moeilijke en
onzekere tijden
vragen om
daadkracht en
stevige
bestuurders . . . ”

Pagina 10

Nieuwsbrief

Jaargang 2,

Editie 2

Steven Adriaansen over :
Speerpunt Vitale Wijken en Dorpen
Vitale wijken en dorpen is hét speerpunt van de Roosendaalse Lijst voor deze huidige
bestuursperiode 2010-2014. Volgens ons is dat de juiste schaal om leefbaarheid vorm te
geven.
Onderwijs, welzijn, wonen, spelen, voorzieningen en veiligheid lenen zich uitstekend voor
een wijkaanpak. Niet vanuit de gedachte dat de gemeente alles in de wijk moet regelen,
maar vanuit het idee dat bewoners en organisaties samen de wijk maken. Nu, bijna op de
helft van de bestuursperiode is het een mooi moment om op dit thema de balans op te
maken.
Natuurlijk moeten er nog flinke stappen worden gezet, maar we mogen zeker niet ontevreden zijn over de voortgang. Er gebeuren mooie dingen in onze wijken en dorpen. Het
bruist van initiatieven van bewoners.
Recentelijk nog een boomplantdag in Wouw, een kersmarkt in Heerle, een energiemarkt
in Burgerhout of een dorpsdag in Wouwse Plantage.
Stuk voor stuk initiatieven die mensen van jong tot oud massaal op de been brengen en
waaruit een grote betrokkenheid van inwoners bij hun buurt of dorp blijkt. De gemeente
komt bij de uitvoering van deze initiatieven nauwelijks van pas. Bewoners nemen steeds
meer het voortouw! Ook bij het onderhoud van groen steken bewoners en scholen de
handen uit de mouwen.
Mooie voorbeelden zijn er in Kroeven bij de herstructurering of bij het Talent in Langdonk. Maar ook het aantal projecten gericht op veiligheid neemt toe, zoals 'Attentie
buurtpreventie' in de Landerije of in Landjuweel in de Kroeven. Hoezo, inwoners niet
betrokken?
Wijkaanpak is en blijft maatwerk. Dat blijkt ook wel uit de door de wijken en dorpen in
2011 opgestelde perspectieven. Er zijn grote verschillen tussen de speerpunten per wijk of
dorp.
“Wijkaanpak is en
blijft maatwerk”
“Er zijn grote
verschillen tussen
de speerpunten
per wijk of dorp”

Waar in Nispen en Moerstraten jongeren hard aan de slag zijn om hun starterswoning zelf
te bouwen, spelen in een wijk als Langdonk vragen over hangjongeren of richt Kalsdonk
zich op de aanpak van integratie van verschillende nationaliteiten.
Wijkaanpak is daarmee een andere manier van denken -vraaggericht-, wat ook weer vraagt
om een andere manier van werken in de gemeentelijke organisatie.
Alhoewel wijkaanpak niet gericht is op bezuinigingen, ligt er wel degelijk een overeenkomst met de Agenda van Roosendaal. Beiden gaan uit van een overheid die in de samenleving en niet boven de samenleving staat.
Maar ook de veranderingen in het buurthuiswerk en welzijnswerk zullen vanuit een benadering van de wijkaanpak tot stand moeten komen Ook hier moet worden ingespeeld op
de behoefte per wijk en dorp.
Maatwerk is en blijft het sleutelwoord....
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Forse Bezuinigingen :
gemeentelijke financiën zwaar onder druk
Het zal niemand zijn ontgaan dat we al enige tijd in een financiële crisis verkeren. In 2008
begonnen in de Verenigde Staten en daarna overgewaaid naar de rest van de Wereld, inclusief Nederland. Om deze crisis te bestrijden zijn vele financiële offers nodig. Ook de
gemeenten moeten hieraan een forse bijdrage leveren. Onder andere de uitkeringen die de
gemeenten ontvangen vanuit het Rijk worden fors gekort. Mede hierdoor staat de gemeente Roosendaal de komende jaren voor een miljoenenbezuiniging, welke onlangs is
verwerkt in de meerjarenbegroting en in de “Agenda van Roosendaal”.
Om het wat meer in perspectief te plaatsen volgen onderstaand enkele cijfers:
De gemeentelijke begroting 2012 omvat een totaalbedrag van € 209.000.000,-- aan uitgaven. Dit bedrag wordt voor een aanzienlijk deel gedekt door uitkeringen vanuit het Rijk.
De vrij besteedbare Algemene Uitkering bedraagt in 2012 € 75.000.000,-- Daarnaast ontvangt de gemeente allerlei specifieke doeluitkeringen (€ 25.000.000,--) vanuit de Ministeries voor uitoefening van specifieke taken o.a. op het gebied van “Werk en Inkomen” en
“WMO”. Ook de inwoners van de gemeente hoesten jaarlijks een aardig bedrag op. In
totaal zo’n € 35.000.000,-- komt er in 2012 binnen aan allerlei gemeentelijke heffingen:
OZB (12 miljoen), Afvalstoffenheffing (10 miljoen), rioolrecht (10 miljoen), parkeergelden (2 miljoen) en overige heffingen (1 miljoen).
Naar verwachting zal er structureel een bedrag van jaarlijks (op termijn) € 19.000.000,-minder beschikbaar komen vanuit het Rijk. Op een totale begroting van ruim
€209.000.000,-- betekent dit een teruggang van bijna 10%. Ervan uitgaande dat vele uitgavenposten niet beïnvloedbaar zijn impliceert dit automatisch dat bij de wel beïnvloedbare
posten deze klap dubbel zo hard aankomt, zeker in de wetenschap dat het niet de bedoeling is de bezuinigingen af te wentelen op de inwoners middels forse lastenverzwaringen.
Je zou kunnen zeggen: haal de tekorten dan maar uit de reserves en voorzieningen, in
deze potjes zit nog geld genoeg. Echter, dit mag en kan niet zomaar. Deze potjes zijn
bedoeld voor toekomstige investeringen en zijn daarom al geclaimd. Door deze potjes
zomaar op te maken zou de gemeente een groot dekkingsrisico lopen en bovendien is dit
ook niet toegestaan op grond van allerlei voorschriften en regelgeving.
De bezuinigingen moeten dus gevonden worden door in de reguliere exploitatiebegroting
structureel ruimte te vinden en dit is dan ook gebeurd bij behandeling van de Agenda van
Roosendaal: subsidies zijn gekort, taken zijn geschrapt, onderhoudsbudgetten zijn verlaagd en voorzieningen zijn versoberd. Dit alles overigens op een aanvaarbare wijze. Het
is nu zaak, uit financieel oogpunt, scherp toe te zien of deze bezuinigingen ook werkelijk
gehaald worden. Alleen op die manier kan onze gemeente financieel gezond blijven. Kortom, er wachten nog lastige en zware jaren op financieel gebied, zeker in de wetenschap
dat een grote melkkoe van de gemeente (grondexploitaties) als gevolg van de crisis en de
hieruit voortvloeiende stagnatie van de grondverkopen, al een tijdje nauwelijks melk meer
geeft en bij blijvende stagnatie wellicht zelfs verliezen gaat opleveren.
Eric de Regt, Vice-Fractievoorzitter

“. . . haal de
tekorten dan
maar uit de
reservers en
voorzieningen . . ”
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