
 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  1 oktober 2015 
Tijd:   21.00 uur – 23.00 uur  
   Niet behandelde onderwerpen schuiven door naar een volgende Commissievergadering 

Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal 
__________________________________________________________________________________ 

 
OPENBARE VERGADERING 

 
A G E N D A: 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
   
2. VASTSTELLEN AGENDA 

 
3. BESLUITENLIJST 

Vaststellen besluitenlijst Commissievergadering 24 september 2015 
 

4. RAADSMEDEDELING 40O-2015 INTEGRAAL ARMOEDE- EN MINIMABELEID 
Portefeuillehouder: wethouder Polderman 
 
Geagendeerd door PvdA:  
Bij de motie is gevraagd om een integraal en samenhangend armoede- en minimabeleid op te stellen 
en daarbij te bezien of  en welke aanpassingen nodig zijn ten opzichte van de huidige situatie. Als 
uitgangspunten hiervoor heeft de gemeenteraad benoemd dat een effectief en samenhangend lokaal 
armoede- en minimabeleid daadwerkelijk werkt als:  
o het aanbod effectief is,  
o alle groepen worden bereikt,  
o er gezamenlijke uitgangspunten zijn,  
o er een duidelijke taakverdeling is en duidelijk is wie verantwoordelijk is,  
o de verbindingen tussen en de samenwerking met de organisaties versterkt wordt,  
o de informatie-uitwisseling op orde is,  
o op wijk- en dorpsniveau wordt gewerkt.  
De wethouder gaf keer op keer aan meer tijd nodig te hebben en nu wordt enkel aangegeven dat de 
drempel bijzondere bijstand wordt afgeschaft. De PvdA acht dit niet de opdracht zoals is opgenomen in 
de motie en wenst alsnog te komen tot uitvoering van de motie. 

 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten:  
De fractie van de Nieuwe Democraten wil graag in debat over de toegezegde integraliteit en hoe dit 
vorm aan het krijgen is. Hierbij wil de fractie van de Nieuwe Democraten opnieuw de Roosendaalse 
Pas gaan betrekken, zoals wethouder Polderman voor het zomerreces heeft voorgesteld. 
 

5. RAADSMEDEDELING 41O-2015 GEBUNDELDE KRACHT – VERANDERAGENDA SOCIAAL 
DOMEIN 
Portefeuillehouder: wethouder Polderman 
 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
De fractie van de Nieuwe Democraten wil spreken over de regionale afstemming. Wat wordt de rol van 
de Adviesraad Sociaal Domein, gegeven de uitspraak van het College dat zij de Adviesraad verder 
gaat betrekken nadat het college een besluit heeft genomen? De Nieuwe Democraten zijn tevens 
benieuwd naar de voortgang van de Keukentafelgesprekken en het 1-gezin, 1-plan, 1-reggiseur-
principe. Daarbij zijn de Nieuwe Democraten verrast dat de gemeente toewerkt naar standaardisering, 
terwijl de afspraak was het leveren van maatwerk. Aansluitend zien de Nieuwe Democraten een 
spanning tussen vrijwilligers en mantelzorgers versus reguliere banen en willen hier graag nader met 
de wethouder en andere fracties over spreken.  
 



Geagendeerd door PvdA:  
De PvdA kan de koers die in de agenda is uitgezet volgen, maar heeft wel een aantal punten die zij ter  
discussie wil stellen. Dit betreffen de implementatiepakketten van de transformatiestrategie. Daarbij 
komt dat de PvdA nog een implementatiepakket mist.  

 
Geagendeerd door SP:  
De SP is verheugd dat in Roosendaal het voorliggend veld versterkt wordt om de veranderingen in de 
zorg te bewerkstelligen. De zorg wordt zo vroegtijdig ingezet, is dicht bij de mensen georganiseerd en 
kan zo ook laagdrempelig zijn. De SP fractie wil graag met de andere nog verder kijken naar een 
toereikende informatie en advies functie om dit alles effectief te laten zijn voor onze inwoners. 

 
Geagendeerd door D66: 
In de raadsmededeling is een redelijk hoog ambitieniveau benoemd. Tegelijk weten we dat er 
bezuinigd moet worden op het sociale domein en dat blijkens de mei-circulaire deze bezuinigingen nog 
fors hoger uitvallen in de komende jaren. D66 vraagt zich af hoe de wethouder denkt de ambities uit de 
veranderagenda waar te maken en hoe de noodzakelijke bezuinigingen in 2016 gerealiseerd gaan 
worden. 
 

6. LIS 920908 – RWB EN WETHOUDER VERBRAAK – BRIEF REGIONALE ONTWIKKELINGEN OP 
HET GEBIED VAN WERKLOCATIES EN BRIEF WETHOUDER 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
De fractie van de Nieuwe Democraten wil met de commissie en het college spreken over de politieke 
consequentie van de gevolgen van “de ladder voor duurzame verstedelijking” in de actuele discussie 
rondom het onderzoek naar herhuisvesting ambtenaren.  
 
 

7. SLUITING 
 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
 
G.A.W.A. Verhoeven 
 

 
De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.raad.roosendaal.nl. 

Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet terug te zien. 
 


