
Verslag coalitieonderhandelingen 6 april 2010.   

Aanwezig: 

VVD    : B. Pauli, J. Hoskam 
GroenLinks (GL)  : B. Eigeman 
PvdA    : H. van Ommeren, R. Weterings 
CDA    : B. Wagemakers, H. van Olden 
Rosmalens Belang (RB) : T. van Bussel, J. van Son 
 
Voorzitter   : G.J. Swinkels 
Secretaris   : P. de Leeuw 
 

1. Hostels 
De bespreking van het onderwerp hostels wordt voortgezet. Zoals afgesproken vindt er eerst een 
oriënterend gesprek plaats met de heer Spronken van Reinier van Arkel en de heer In ’t Veld van 
Novadic Kentron. Beide heren geven hun kijk op een mogelijke oplossingsrichting.  
Een combinatie van grootschalige voorzieningen en kleinere eenheden om daarmee te voldoen 
aan de noodzaak van 150 plaatsen is denkbaar. Maar dan dienen de kleine locaties nog wel aan 
een minimum aantal te voldoen om een adequate zorg, met name in de nacht, te bieden. Bij 
grootschalig wordt gedacht aan maximaal 40 vanuit aspect van veiligheid, beheersbaarheid en 
acceptatie door de omgeving. Exploitatief gezien is het mogelijk om “meeropbrengst” uit 
grootschalige voorzieningen in te zetten ter compensatie van een verlies in kleinere 
voorzieningen. 3 locaties van 50 bewoners leidt tot problemen in beheer en acceptatie 
Situering van een locatie op een instellingsterrein zoals Coudewater of Voorburg is niet wenselijk 
omdat dit nu net de locaties zijn waar een groot deel van de doelgroep vandaan komt. De 
toekomstige bewoners zullen zeker niet op vrijwillige basis daar naar terug willen. En deze groep 
komt niet in aanmerking voor een verplichte plaatsing op grond van een rechtelijke machtiging. 
Vanuit beheer is het het beste om gelijksoortige problematieken bij elkaar te plaatsen. Waarbij 
onderkend wordt dat bewoners met een drugsprobleem vaak beter te begeleiden zijn dan 
alcoholverslaafden.  
Gelet op de claims op de gelden van de AWBZ is het zaak om snel een aanvraag in te kunnen 
dienen. Daar is voor nodig dat bekend is waar de voorziening komt (postcode). Een mogelijke 
bewoner krijgt een “rugzakje” mee. Maar dat wordt alleen toegekend als het adres bekend is. Het 
is mogelijk om nu al een claim te leggen voor 5 locaties als nu al bekend zou zijn op welk adres 
die komen, ook al zouden die nog niet direct worden geëffectueerd. Zo’n adres zou ook een 
bouwperceel kunnen zijn als je zeker weet dat je daar een hostel gaat realiseren. 
Wat betreft de populatie gaat het om personen die met de nodige en intensieve begeleiding in 
staat zijn om te wonen. In feite is het voor betrokkenen een volgende stap van opvang in de dag- 
en nachtopvang naar een structurelere woonsituatie.  
Wat betreft locatie is voor Reinier van Arkel en Novadic ook een locatie in of aan de rand van de 
binnenstad, naast in of aan de rand van een wijk, zeer wel denkbaar, omdat dit ook het gebied is 
waar de bewoners heen trekken. 
Naar aanleiding van de vraag over de status van het complex Seringenstraat/Pater van den 
Elzenstraat  wordt aangegeven dat daar sprake is van een beschermde woonvorm. Er doet zich 
daar wel het probleem voor van voldoende daarop toegesneden begeleiding. Reinier van Arkel 
zegt enige klachten te hebben gehad over overlast.  
Wat betreft het traject tot heden is de opvatting van beide heren dat onze gemeente een eind op 
weg is. De idee is dat wanneer doorgezet zou zijn, beide locaties gerealiseerd zouden zijn. Nu 
bestaat het risico dat van voren af aan wordt begonnen. De aanpak is per gemeente verschillend. 
In Rotterdam is in Hoogvliet een verdieping van een galerijflat aangewezen voor deze woonvorm 
en is daarna met de omwonenden gesproken over het beheer. In Leeuwarden is eerst een 
uitgebreid discussietraject gestart. 
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Desgevraagd wordt aangegeven, dat de doelgroep zich in de toekomst door allerlei 
ontwikkelingen binnen de intramurale zorg (steeds meer mensen buiten de instellingen), uitbreidt 
naar ca. 200. De opvang van deze personen is vooral een maatschappelijk probleem.  
De heren verlaten het overleg. 
 
De voorzitter vraagt elke partij te reageren op de toelichting: 
RB hoorde: 
- 40 qua organisatie een behapbare maat 
- in principe geen bezwaar tegen grotere locaties 
- voorkeur voor binnenstad 
- compensatie van groot voor klein 
- nog geen uitspraak over Hintham en Zuid 

 
CDA concludeert: 
- 3 x 24 in de wijk 
- 2 x 40 in (periferie) binnenstad 
- binnen jaar duidelijkheid over alle 5 locaties 
 
PvdA concludeert: 
- verhaal Reinier en Novadic ligt in de lijn van wat we nu doen 
- binnenstad lijkt wel te kunnen maar of je daar minder problemen hebt dan in de wijk is de 

vraag 
- meer gaan geloven in de ingezette lijn. Maar wel creatiever aan de slag met de bewoners, ook 

met het oog op de volgende locaties. 
 
VVD stelt: 
- uitgangspunt is dat het beleid moet zijn: geloofwaardig, haalbaar en slagvaardig. Wil nu de rug 

rechthouden. 
- vanuit die trits voorstander van de bestaande lijn: Hintham en Zuid met mogelijk snel al andere 

locaties 
- locaties van 18 tot 24 haalbaar 
- prioriteit in vervolgfase geven aan zoeken naar grotere locaties; ziet mogelijkheid voor 

grootschalige voorzieningen in of nabij binnenstad 
- parallel en snel traject van uitvoeren besluit Hintham en Zuid (in verlengde motie december) 

met 3 andere grootschalige locaties betekent wel dat je nu uitgesloten wijken moet durven 
loslaten 

 
GL concludeert: 
- ingezette beleid op basis van raadsvoorstel van januari 2009 en motie december 2009 

voortzetten plus direct starten met zoeken en aanwijzen andere locaties 
- ook bij een combinatie van groot en klein kom je op 5 locaties 
- de haalbaarheid van grotere locaties elders kan voor Hintham en Zuid betekenen dat je daar 

kunt volstaan met kleinere locaties tussen 18 en 24; sluit dus aan bij lijn VVD 
- in 2010 zekerheid over de andere 3 maar verwacht daar ook verzet. 
 
Het CDA constateert, dat toch wel enigszins teruggekomen wordt op het ingezette beleid van 
vestiging in de wijken. Daar wordt door de anderen tegenover gesteld dat de binnenstad ook een 
wijk is en dat vestiging van een of meer van de nog benodigde locaties buiten de binnenstad niet 
is uitgesloten.   
Aan de hand van de opmerkingen van VVD en GL over het minimum leidt de PvdA af dat het 
criterium over omvang wordt opgerekt van 18 tot 40.  
Conclusie is dat het wenselijk is om in het akkoord te komen tot een heldere afspraak die uitgaat 
van de noodzaak om 150 plaatsen te realiseren, dat de daartoe ingezette lijn wordt voortgezet, dat 
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snel gekomen moet worden tot aanwijzing volgende locaties, dat geen bijdrage wordt verstrekt in 
de exploitatie maar dat een eenmalige bijdrage in aanpassing gebouw en bijdragen in het kader 
van het beheer bespreekbaar zijn.  
 
Besluit: PvdA bereidt een tekst voor. 

 
2.   Verslag 1 april 
       Vastgesteld 
 
3.   Verslag 2 april 
       Vastgesteld. 
 
4.   Bereikbaarheid en mobiliteit 

De VVD heeft een voorzet gedaan. Zij heeft een en ander uitgebreid beschreven omdat het voor 
de VVD en de achterban gaat om een gevoelig thema. De VVD heeft het gevoel dat partijen het 
wel eens zijn over de eindoplossing maar nog niet over het traject hoe er te komen. De VVD wil 
een uitermate zorgvuldig traject ingaan met als uiteindelijk doel dat de totale doelgroep tevreden 
is. De VVD zet de koersnota centraal maar brengt accentverschuivingen aan door veranderingen 
in de volgorde van besluitvorming, bijv. met betrekking tot de knip en de afsluiting van de Van 
Berckelstraat. De besluitvorming over kort-parkeren op Hekellaan en GZG is voor de VVD een 
gepasseerd station. De transferia zijn belangrijk en werken goed om de bezoekersstroom op te 
vangen die gedurende langere tijd in de stad (willen) blijven. Maar ’s-Hertogenbosch verliest zijn 
regiofunctie als winkelstad wanneer er geen voorzieningen zijn voor kort parkeren bij de 
binnenstad. Dan wijken mensen die voor 1 tot 2 uur willen winkelen uit naar elders. Dat is de 
doodsteek voor de kleine detaillist. 
 
De PvdA snapt wat de VVD bedoelt maar vindt die positieve toon nu nog niet terug in de tekst. De 
PvdA stelt dat mobiliteit er is omdat mensen willen meedoen. En het bestuur wil er aan bijdragen 
dat dat zo goed mogelijk kan. Bij de uitvoering van de koersnota wordt daarom ook rekening 
gehouden met de verschillende doelgroepen. Op de vraag van de PvdA wat er nieuw is, geeft de 
VVD aan dat zij niet nu al besluit tot de knip in de binnenstadsring of de uitsluiting van de Van 
Berckelstraat maar dat pas als alle andere voorgenomen maatregelen zijn afgerond, bekeken 
wordt of die knip en afsluiting nog nodig zijn. De economische functie van de binnenstad is zo 
belangrijk dat in de visie van de VVD zij die knip en afsluiting pas aan de orde wil als die 
economische belangen volledig zijn gegarandeerd. De knip mag geen doel op zich zijn. De andere 
partijen merken op dat de knip en afsluiting niet gebaseerd waren op milieugronden maar primair 
bedoeld is om de druk op de binnenstadsring te verminderen en zo ruimte te maken voor het 
openbaar busvervoer. De PvdA zou daarom toch graag tenminste geformuleerd zien dat knip en 
afsluiting een wens zijn. Deze partij is ook akkoord met het parkeren onder het GZG maar vindt dat 
nog wel indringend gekeken moet worden naar de verkeersafwikkeling. Nu dreigt congestie in dat 
deel van de binnenstad. Bij de passage over het evenwicht tussen goed bereikbaar openbaar 
vervoer en individuele mobiliteit stelt de PvdA de vraag hoe dit dan te realiseren. De VVD wil dat 
alternatieve vervoersstromen ten opzichte van de auto zo interessant worden gemaakt dat de 
automobilist zich als het ware gedwongen voelt om daar gebruik van te maken. De VVD wil 
speciaalzaken in de binnenstad (klokkenmaker, orthopedische schoenmakerij) bereikbaar te 
houden met kort-parkeren voor de clientèle in de directe  nabijheid (net iets meer als laden en 
lossen). De VVD wil voor dat soort bezoekers kort-parkeerplaatsen in de binnenstad op straat 
houden. Onderzocht moet worden of dat haalbaar is. 
 
De PvdA is het eens met een tweede brugverbinding over het spoor nabij Grasso maar pleit er wel 
voor kwaliteit. De VVD onderschrijft dat. 
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Met betrekking tot de suggestie van de VVD om de mogelijkheid van parkeren onder de Zuid-
Willemsvaart te onderzoeken wordt besloten om het initiatief daartoe te laten aan de creatieve 
denktank over de mogelijke bestemmingen van het tracee. En dus daarover niets te zeggen in het 
akkoord. 
Het CDA stelt voor om als doel te formuleren dat mobiliteit onmisbaar is voor welvaart. De visie is 
verankerd in de koersnota en bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de veranderende 
behoeften van bezoekers en bewoners. Het beleid stelt personen in staat om zelf keuzes te inzake 
het gewenste vervoermiddel. Op zich kan het CDA zich vinden in de door de VVD genoemde 
acties hoewel een deel daarvan wel meer wens dan actie is. 
 
RB vindt het logisch om aan te sluiten bij de koersnota en rekening te houden met veranderde 
behoeften. RB vraagt nadrukkelijk aandacht voor de druk die op het oostelijk deel van onze 
gemeente ontstaat door grootschalige projecten zoals verdere uitbouw Groote Wielen, De Hoef en 
Centrumplan in combinatie met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Deze werken hebben 
zware effecten voor de bereikbaarheid. Dat verdient, nu net na de problemen voor dat stadsdeel 
na de werkzaamheden aan A2 en A59, extra aandacht. Allen spreken uit dat de inspanning er op 
gericht wordt om bij de uitvoering van de plannen in overleg met Rijkswaterstaat maatregelen te 
nemen die de overlast minimaliseren. 
RB kan op zich instemmen met de realisering van een tweede brugverbinding nabij Grasso maar 
vraagt wel aandacht voor een doelmatige uitvoering vanuit de idee dat de middelen maar een keer 
uitgegeven kunnen worden. Dat kan betekenen dat, als de middelen niet toereikend zijn voor meer 
projecten en er bijvoorbeeld een keuze gemaakt moet worden tussen deze brug en de oostelijke 
ontsluitingsweg, RB kiest voor de laatste. In het bestemmingsplan is deze ontsluiting voorzien. Het 
tracee is echter nog niet bepaald. Dit leidt tot onrust in Kruisstraat. Zowel vanuit het belang van die 
bewoners als ook om duidelijkheid te krijgen voor het gebied Sprokkelbosch pleit RB er voor om 
op korte termijn uitsluitsel te krijgen over het tracee. Dat wil dan nog niet zeggen dat de weg dan 
ook onmiddellijk moet worden uitgevoerd. De andere partijen zijn hiermee akkoord. 
RB wijst op het genomen besluit over de invoering van betaald parkeren en de samenhang tussen 
betaald parkeren in Rosmalen en bij de wijkcentra Helftheuvel en Rompert. VVD geeft aan dat zij 
in haar tekst nadrukkelijk doelt op de laatste twee. De VVD maakt een onderscheid tussen het 
winkelaanbod in een wijkwinkelcentrum (boodschappen doen) en het beoogde aanbod in het 
centrum van Rosmalen (winkelen zoals in centrum ’s-H). In die zin verwacht de VVD dan ook geen 
concurrentie tussen de wijkwinkelcentra en het centrum van Rosmalen.  
Desgevraagd legt de VVD uit dat zij met een uitbreiding van de abonnementsregelingen op de 
transferia meer langparkeermogelijkheden wil realiseren voor bewoners van de binnenstad. Maar 
dat betekent dan wel een verruiming van de openingstijden van de transferia. 
RB geeft aan dat er op dit moment plannen liggen voor twee grootschalige kort-
parkeervoorzieningen direct bij de binnenstad: GZG met 900 plaatsen, gekoppeld aan de komst 
van de Bijenkorf en 1100 plaatsen aan de Hekellaan. RB heeft begrepen dat de bewoners aan de 
Hekellaan kunnen leven met die parkeergarage wanneer die wordt verkleind tot 500/600 met 2 
ontsluitingen. De VVD stelt daar tegenover dat: 
- twee ontsluitingen leidt tot veel hogere investeringslasten 
- we moeten een ruim aanbod aan kortparkeren bij de binnenstad houden om die binnenstad 

aantrekkelijk te houden voor winkelend publiek die een korte tijd in het centrum wil verblijven; 
we moeten de concurrentie aan kunnen blijven gaan met andere steden waar je nog wel nabij 
het centrum kunt parkeren; 

- met 1100 plaatsen halen we de beoogde parkeerbalans 
- de garage is al bij een gemiddelde bezetting van 24% rendabel 
- verwachten geen problemen bij de Raad van State met dit plan 
- nu overgaan naar een kleiner concept betekent tijdverlies in de ontwikkeling 
- als we, uitgaande van de parkeerbalans, hier minder plaatsen realiseren, moeten die in de 

optiek van de VVD nabij de binnenstad worden gecompenseerd 
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- als Bijenkorf niet komt staat het GZG plan ter discussie. Als dan de parkeergarage aan de 
Hekellaan kleiner is, heeft dat een negatief effect op de economische functie van de 
binnenstad. 

Een suggestie van RB om GZG groter te maken en Hekellaan kleiner stuit op verzet bij de PvdA 
en GL. Daarmee leg je een zeer zware druk op de noordkant van de binnenstad en is daarmee 
verkeerstechnisch vrijwel onhaalbaar. Voor de VVD zou een uitbreiding van het aantal plaatsen 
onder het GZG in beeld komen wanneer de RvS onvoorzien tocht het bestemmingsplan voor de 
Hekellaan zou vernietigen. De VVD neemt de parkeerbalans als uitgangspunt. In het akkoord zal 
over de parkeerbalans een uitspraak worden gedaan. 
 
GL onderstreept dat de koersnota leidend is. In de koersnota is de zogeheten ladder van Verdaas 
opgenomen. GL stelt voor de voorgenomen maatregelen in de tekst aan de hand van de ladder te 
ordenen. GL wil ook in de tekst de parkeerbalans expliciet maken. In de visie van GL betekent dat 
dat gewerkt wordt aan een verschuiving van parkeren uit de binnenstad naar de rand van de 
binnenstad en van de rand naar de rand van de stad (transferia). Het eindperspectief is een 
verkeersluwe binnenstad. VVD vraagt wat dit betekent als bijv. het amoveren van de 
parkeergarage aan de Wolvenhoek aan de orde komt in combinatie met nieuwe economische 
functies op het parkeerterrein aan de Bernhardstraat, een nieuwe functie voor het Paleis van 
Justitie en het vrijkomen van het KPN gebouw. De VVD vindt dat in zo’n geval, vanwege de 
economische vitaliteit van de binnenstad de compensatie voor de wegvallende plaatsen in de 
Wolvenhoek, in dat gebied gevonden moet worden binnen dat gebied, bijv. op het KPN-terrein. 
Het CDA doet de suggestie om uit te spreken dat afhankelijk van de te realiseren functies daar 
bekeken wordt of openbaar parkeren (garage) noodzakelijk is vanuit de optiek dat het ontbreken 
daarvan niet belemmerend mag zijn voor de ontwikkeling. Dat zou alsdan kunnen zijn dat wordt 
afgeweken van de parkeerbalans.  
GL verzet zich tegen deze benadering omdat de parkeerbalans juist als uitgangspunt heeft om 
parkeerplaatsen uit de binnenstad te halen en aan de ring te compenseren. Met een 
parkeergarage op het KPN-terrein haal je het parkeren weer binnen de ring. GL heeft zeker ook 
oog voor de economische functie maar de beweging moet, wat parkeren betreft, toch blijven naar 
buiten de binnenstad blijven. Verschil van inzicht is dus niet het behoud van de economische 
vitaliteit belangrijk is en dus ook parkeeraanbod noodzakelijk maakt maar waar dan die 
parkeerfaciliteit wordt gerealiseerd.  
Het parkeren bij het GZG is voor GL een zwaar punt. Niet direct in verband met het parkeren maar 
meer nog vanwege de bereikbaarheid van dat gebied. GL ziet twee mogelijkheden: of GL tekent 
aan dat ze tegen blijft en dat wordt genoteerd in het verslag of er wordt gezamenlijk gekeken naar 
mogelijkheden om rondom de uitvoering van het besluit afspraken te maken om de verkeersdurk 
te verminderen. Die afspraken hebben alsdan betrekking op: 
- aan- en afvoer van het verkeersaanbod in dat gebied in combinatie met ruimere inzet 

openbaar vervoer; 
- afsluiting op termijn van de Van Berckelstraat 
- parkeergarage Josephstraat alleen voor binnenstadsbewoners. 
De VVD heeft de indruk dat GL in dit geval niet uitgaat van uitvoering van genomen besluiten en 
haar steun alsnog afhankelijk maakt van realisering van een aantal aanvullende wensen. In het 
gesprek met de informateur heeft GL niet aangegeven, dat dit een breekpunt is. Zij vraagt van GL 
hom of kuit. GL verzet zich tegen deze uitleg. Zij heeft tegenover de formateur aangegeven, dat 
het voor de partij een heel zwaar punt is. Zij wil, met gebruikmaking van verschillende 
puzzelstukjes komen tot een voor allen aanvaardbaar compromis. De PvdA hoort niet dat GL 
afstand neemt van het raadsbesluit maar dat zij wel, net zoals de PvdA heeft gedaan, aandacht 
vraagt voor een goede oplossing van de verkeerskundige problemen ten gevolge van een 
toenemende druk op dat gebied. GL beaamt dat. De ontwikkeling van het GZG is gebaat bij een 
evenwichtige verkeerskundige situatie. Daar horen de drie genoemde onderwerpen (Van 
Berckelstraat, parkeergarage Josephstraat en openbaar vervoer) bij. De VVD ziet in haar plannen 
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een mogelijkheid om de Van Berckelstraat te gebruiken voor de aan- of afvoer 
(eenrichtingsverkeer) in combinatie met fietsverkeer. 
GL heeft daarnaast nog een aantal bespreekpunten: 
- vermindering aantal verkeersbewegingen op de binnenstadsring 
- doortrekken Parallelweg naar A59. Op grond van de huidige inzichten is duidelijk dat de 

doortrekking vanaf de Zandzuigerstraat geen bijdrage levert aan de doorstroming en 
bovendien heel veel geld kost. GL zou daarom direct willen starten met de doortrekking tot de 
Zandzuigerstraat en het tweede deel parkeren. Haar voorkeur gaat dan uit naar het eerst 
realiseren van een oost-west verbinding 

- route elektrische busjes; beter om te spreken over doelstelling om grote bussen uit de 
binnenstad te halen. 

 
Besloten wordt om de beraadslagingen over dit onderwerp te schorsen en op 10 april voort te 
zetten. Suggestie wordt gedaan dat VVD en GL hierover ook bilateraal overleg aangaan. 

 
5   Planning 8 april (14.00 tot 17.30 uur) 
      - vaststelling verslag 6 april 
      - reacties op verslag 16 maart 
      - afronding discussie hostels 
      - financieel beleid 
      - volkshuisvesting  
       
6.   Portefeuilleverdeling  
      Elke partij geeft aan, zonder verdere discussie, waar haar voorkeur naar uitgaat. 
      GL:  huidige portefeuille 
      VVD: financiën, economische zaken en verkeer 
      PvdA: volkshuisvesting (incl. project hostels als woonvorm), stedelijke vernieuwing/gsb en 

cultuur in combinatie met: 
Of ruimtelijke ordening 
Of inrichting en beheer openbare ruimte 

CDA: openbare ruimte (inrichting en beheer), sport en recreatie, cultuurhistorie, 
monumenten, vestingwerken, personeel en organisatie. Opteert ook voor jeugd en 
onderwijs 

RB: 1e optie ruimtelijke ontwikkeling  
 2e optie openbare ruimte 
  Zou graag jeugd en onderwijs willen als huidige portefeuillehouder aangeeft dat niet 

meer te willen. 
 
 
7.   Rondvraag 
      -- 
 
8.   Raad/media 

geen informatie 


