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Voorzitter, 

 

In de vorige coalitie is een stevig fundament voor de toekomst van Roosendaal gelegd. Roosendaal 

verandert, Roosendaal beweegt. Een drieluik vanuit economisch, ruimtelijk en sociaal perspectief. 

Een stad van de menselijke maat. Een stevig fundament om van Roosendaal een compacte en vitale 

stad te maken en klaar te stomen voor toekomstige ontwikkelingen.  

 

Het nieuwe gemeentebestuur Roosendaalse Lijst – VVD – SP – CDA, al een half jaar in dienst van 

Roosendaal heeft de 1e begroting gepresenteerd. De programmabegroting 2015. Een mooie 

gelegenheid om een tussentijdse balans op te maken. Een begroting verschaft normaal gesproken 

namelijk goed inzicht in wat een gemeentebestuur precies voor plannen heeft, hoe ze die wil 

financieren en wat ze daarmee gaat bereiken. Dit is zeker van toepassing in Roosendaal waar het 

coalitieakkoord (de bestuursovereenkomst) uit april 2014 niets zegt. De PvdA heeft dus reikhalzend 

uitgekeken naar deze begroting, want tot op heden hadden we nog maar weinig invulling gezien van 

nieuwe ideeën, nieuwe plannen van deze coalitie.  

 

We hadden goede hoop. Want als we de samenstelling van dit college beschouwen, het keurmerk 

100% Roosendaal van de Roosendaalse Lijst, het verstand van de VVD optellen bij 100% sociaal van 

de SP combineren met het samen sterker van het CDA, dan had het college met de begroting 2015 

precies op de juiste plek kunnen uitkomen. Op het verkiezingsprogramma van de PvdA. Met Elkaar 

– Voor Elkaar.  

 

Het moet gezegd, de begroting ziet er mooier uit dan voorgaande jaren. Fris, met mooie foto’s, 

dikker papier, kleurenprint. Nogmaals, complimenten voor de vorm. Qua inhoud valt het tegen. We 

missen in de begroting het beeld waar Roosendaal in 2018 staat. Welke concrete nieuwe plannen 

heeft dit gemeentebestuur? Inhoudelijk worden de Strategische Verkenningen genegeerd. We lezen 

hier niets over terug, welke afwegingen maakt dit gemeentebestuur voor de toekomst?  

 

Veel meer dan over geld, gaat de begroting over keuzes. De begroting is niet zomaar een optelsom 

van financiële posten. Het is een richtingaanwijzer voor de keuzes die we maken voor de toekomst 

van Roosendaal. En voorzitter, dan blijkt dat de nieuwe opmaak van de begrotingsstukken je even 

kunnen afleiden, maar uiteindelijk kunnen zij niet verbloemen dat er eigenlijk maar weinig 

nieuwswaardigs te melden is. Het is een beetje zoals met een glossy. Je krijgt er kortstondig een 

lekker gevoel van, maar als je hem uit hebt voelt het leeg en vraag je je af waar je je tijd aan hebt 

verdaan.  

 

Laat ik u de meest in het oog springende voorbeeld noemen die typerend is voor deze begroting: de 

economie en werkgelegenheid. De PvdA deelt het uitgangspunt van het college om te investeren in 

structurele versterking van de economie, cultuur en woonklimaat. Dit trekt nieuwe bedrijvigheid 

aan, nieuwe mensen, nieuwe energie. Maar voorzitter, waar is de urgentie? We gaan werken aan 

een Economische Agenda voor Roosendaal die in 2015 verschijnt, aldus het college. Wij hadden 

graag gezien dat deze agenda al gereed was. De wethouder economische zaken is immers niet 

blanco gestart in april.  

 

Ook zien we niets terug van de lessen die we hebben geleerd uit de Agenda van Roosendaal. Het 

piept en het kraakt soms bijvoorbeeld bij onze maatschappelijke partners en sport- en 

cultuurverenigingen. Die signalen kan het college niet zijn ontgaan, een duidelijk antwoord hierop 

ontbreekt. Vanuit de starre houding van eerdere besluitvorming worden zaken uitgevoerd, terwijl 



onze financiën de ruimte geven om bij te sturen, te verlichten en iets meer ruimte te geven aan onze 

Roosendaalers.  

 

De maatschappelijke effecten, aardig gedaan, maar ambitie? De doelstellingen laten dit niet zien. 

 

Ik kan dan ook niet anders dan concluderen dat u er in de afgelopen zes maanden niet in bent 

geslaagd om uw bestuursovereenkomst om te zetten in heldere plannen, met bijbehorende 

financiële prioriteiten en concrete doelstellingen. En het probleem dat daardoor ontstaat is dat u de 

zaken omdraait. Met deze begroting zegt u eigenlijk: geef ons nou maar het geld en dan bedenken 

we er later wel een plan bij. Dat is niet zoals het zou moeten. En dat is bovendien een aantasting van 

het budgetrecht en de controlerende taak van de raad. Als wij niet inzichtelijk hebben waar u uw 

geld aan wilt uitgeven, of wat dat oplevert, kunnen wij daar ook niet onze goed- of afkeuring aan 

geven. 

 

De bestuursovereenkomst droeg de titel ‘Werken aan een evenwichtig Roosendaal’. Dit wordt een 

holle frase als er niet gewerkt wordt, als er enkel een financieel evenwicht bereikt wordt. De PvdA 

wil wel graag werken aan een sociaal, duurzaam en evenwichtig Roosendaal.  Daarom laten we via 

mijn college mw. Derks zien dat we op het sociaal domein, bij de drie centralisaties, de mens 

centraal stellen. Daarom presenteren we onze Plusbegroting, Roosendaal toont veerkracht.  Niet 

omdat we nu in de oppositie zitten, maar omdat we vinden dat er snel gewerkt moet worden in 

Roosendaal, concreet, met energie en ambitie. Omdat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

hebben. We hopen van harte dat het college bereid is om onze alternatieven te omarmen. Hopelijk 

worden de coalitiepartijen zich nu ook snel bewust van hun nieuwe verantwoordelijkheid en gaan ze 

echt aan de slag. Aan de arbeid a.u.b. 
 

 

 

 

 


