
 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  15 oktober 2015 

Tijd:   21.00 uur – 23.00 uur 
*)

 
In geval de raadsvergadering voorafgaand aan de commissievergadering eerder dan 21.00 uur wordt 
afgesloten, start de commissievergadering direct aansluitend aan de raadsvergadering. 
De commissievergadering duurt tot maximaal 23.00 uur. Onderwerpen die om deze tijd nog niet (of niet 
geheel) aan de orde zijn gekomen, 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 1 oktober 2015 
 

4. RAADSMEDEDELING 44O-2015 Herstructurering WVS-Groep 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Geagendeerd door Roosendaalse Lijst:  
Het gepresenteerde toekomstplan inzake de nieuwe rol van de WVS is meer een visie dan een concreet 
plan van aanpak tot herstructurering. De vinger aan de pols houden als raad is dus belangrijk. Zeker nu 
de regie bij het Werkplein ligt en de individuele gemeenten wat verder op afstand komen te staan van 
WVS. Graag bespreekt de Roosendaalse Lijst dus de mogelijkheden die de raad heeft tot monitoring 
van het proces en informatievoorziening aan de raad, betreffende onderwerpen zoals prestatieafspraken 
tussen de werkpleinen, WVS en Randstad (baanbrekend) als het gaat om aantallen mensen en welke 
doelstellingen in het kader van ontwikkeling en (duurzame) uitstroom er worden gemaakt. Maar ook hoe 
de gemeenteraad op de hoogte wordt gebracht van de doelstellingen en de vorderingen in de 
herstructurering qua overhead, bedrijfskosten en locaties van WVS. Tevens vragen we aandacht voor 
de kleinere bedrijven met minder dan 25 medewerkers in dienst en hun behoefte aan personele 
ondersteuning en vraag naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Welke acties kunnen daarvoor 
worden opgezet?  
 
Geagendeerd door CDA:  
De CDA fractie heeft met belangstelling de presentatie van de nieuwe rol van WVS als Leer-Werkbedrijf 
gevolgd. Er is vertrouwen in de toekomst. Echter, de fractie van het CDA maakt zich vooralsnog zorgen 
over enkele aspecten, waarover we met de commissie en de wethouder van gedachten willen wisselen. 
Ten eerste over de vraag of het beschut werken en de traditionele dagbesteding elkaar kunnen vinden 
in de opvang van die doelgroep. Als de aanmelding voor beschut werken onmogelijk wordt,valt daarmee 
ook een vorm van productief werken weg. Moeten we dat wel of niet betreuren? Ten tweede zal het 
draaideureffect voor werkzoekenden tussen Werkpleinen en WVS blijven bestaan. De vraag is of en 
wanneer de pogingen om tot werk te komen worden gestaakt en de bijstand resteert. Ligt er een 
oplossing in uitbreiding van werkvormen als Begeleid Werken of vinden we dat te duur? Onze fractie wil 
dat gemeenten over deze problematiek uitspraken doen, los van kosten of beschikbare middelen.  
 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
Hoewel de herstructurering gericht is op uitstroom naar reguliere arbeid, zal voor een grote groep dit 
toch een déjà vu worden; Eerst intake, dan ontwikkeling gevolgd door uitstroom, ontslag, WW uitkering 



en weer opnieuw via het werkplein instromen bij de WVS. Natuurlijk zal een kleine groep blijvend 
uitstromen maar de meerderheid komt in een eeuwig durende tredmolen terecht. Juist deze kwetsbare 
doelgroep verdient beter.  
De groep met de laagste loonwaarde is het beste af, met een vorm van dagbesteding en de groep met 
de hoogste loonwaarde vindt uiteindelijk wel zijn weg bij de groeiende groep bedrijven en organisaties 
die gericht zijn op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar voor de tussengroep is het lastig en 
uiteindelijk draait de gemeente nog altijd op voor de kosten, via bijstand en via extra subsidie aan de 
WVS. Enige financiële winst is te halen door verhoogde efficiency in de bedrijfsvoering bij de WVS. 
Grote maatschappelijke winst is te behalen door deze zeer kwetsbare doelgroep rust te geven met het 
bieden van passend werk, in echte banen. Wij willen over het geschetste dilemma en deze analyse 
graag in debat met de wethouder en andere fracties. Daarbij vragen wij ons af of er SMART-afspraken 
te maken zijn en hoe deze zijn af te rekenen.  
 
Geagendeerd door SP: 
De SP wil met de fracties en portefeuillehouder afstemmen of en hoe de raad kan sturen op de 
uitvoering van de (gemeenschappelijke) regeling. De SP spreekt tevens haar zorgen uit dat er te veel 
wordt gekeken naar 'loonwaarde', waardoor minder mensen zullen doorstromen. Zijn er voldoende 
afspraken om de raad hierover te informeren zodat zij haar rol goed kan uitvoeren? 
 
Geagendeerd door PvdA: 
De Participatiewet is één regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen. 
De herstructurering van de WVS-Groep kan wat ons betreft een stapje verder, één instantie voor 
Roosendaal en alle negen gemeenten die zich richt op mensen om hen naar een baan te begeleiden. 
 
Geagendeerd door VLP: 
De VLP kan zich vinden in de voorgenomen herstructurering WVS-groep, maar wil wel graag bespreken 
hoe het college denkt om te gaan met een tegenvallende hoeveelheid vrijkomende capaciteit. Ook zou 
de VLP met het college en de overige fracties willen bespreken op welke wijze de gemeenteraad bij het 
herstructureringsproces van de herstructureringsopdracht WVS en de implementatie wordt betrokken, 
dan wel betrokken zou moeten worden. 
 

5. ECONOMISCH ACTIEPLAN 
Meer werk, meer bedrijven en passend werk voor zoveel mogelijk inwoners, daar gaan we voor in 
Roosendaal. Tijdens de crisis zijn in Roosendaal ongeveer 4000 arbeidsplaatsen verdwenen. Eind 2018 
moet minstens de helft van dat verlies zijn ingelopen, en willen we tenminste 75 mensen uit de bijstand 
aan werk hebben geholpen. In het Economisch Actieplan beschrijven we hoe we dat gaan doen. Waar 
het op neerkomt: de gemeente stimuleert ondernemers en initiatiefnemers die voor werkgelegenheid en 
economische ontwikkeling kunnen zorgen. We doen het uiteindelijk samen. De raad wordt gevraagd om 
het Economisch actieplan vast te stellen en hiervoor € 1.228.000 beschikbaar te tellen. 

 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten:  
Wij zijn verrast dat wethouder Polderman tegen het Economisch Actieplan heeft gestemd en willen 
hierover in debat. De aanwezigheid van wethouder Polderman is in deze vereist. Aansluitend willen wij 
spreken over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het plan en de onderscheiden projecten zoals het 
ondernemersfonds Majoppeveld en de wijze waarop dit proces is verlopen. Ook wil de fractie van de 
Nieuwe Democraten in debat over de verwachte resultaten van het EAP. 
 
Geagendeerd door Partij Verhoeven: 
Wij willen het hebben over de acties of deze volledig zijn en toereikend, ook met betrekking op 
garanties en echte banen.  
Hoe ziet de toekomst er uit en wat zijn de risico,s. 
Wij willen een goed gedragen economisch actieplan voor onze gemeente, waarin alle partijen in erkent 
worden. 
 
Geagendeerd door PvdA:  
De PvdA is de partij van werk, werk, werk. Het EAP dient bij te dragen aan een versterking van de 
economische structuur van Roosendaal, gericht op werkgelegenheid, goed onderwijs, innovatie en een 
sterke arbeidsmarkt die ervoor zorgt dat Roosendaal een economie heeft die de toekomst aankan. Dit 
komt onvoldoende tot uiting in het EAP, het plan is vaag, mist concrete doelstellingen, haakt 
onvoldoende aan bij de regio en maakt minimale verbindingen met het onderwijs en het bedrijfsleven. 
De impuls van € 1,2 miljoen kan echt anders. De PvdA komt met een alternatief om het EAP bij te 
stellen, een Roosendaals Sociaal Akkoord. 



 
 
Geagendeerd door GroenLinks: 
De fractie wil met de commissie en de portefeuillehouder bespreken in hoeverre het Economisch 
Actieplan leidt tot daadwerkelijk duurzame arbeidsplaatsen. 
 
Geagendeerd door de VLP: 
De VLP heeft twijfels bij de haalbaarheid van de realisatie van 2000 banen. Ook vindt de VLP dat de 
verplichte bijdrage aan het ondernemersfonds Borchwerf/Majoppeveld d.m.v. reclamebelasting 
onvoldoende breed wordt gedragen door de betrokken ondernemers. De VLP vraag zich af of de 
doelstellingen uit het EAP wel haalbaar zijn met het beperkte budget. Bij de behandeling van de 
jaarrekening werd zelfs gesproken over een budget van € 1.6 miljoen. De VLP vraagt wat het 
impulsbudget voor het CIC is in 2016 omdat dit ook drukt op het budget van € 1.288.000. 
 
Geagendeerd door de SP: 
De SP is ook van mening dat er werk moet worden gemaakt van het stimuleren van economische 
activiteiten in Roosendaal. In de commissie wil zij o.a. bespreken de betrokkenheid van 
werknemersorganisaties en de verdeling van de gelden voor de diverse sporen. 
 
Geagendeerd door de Roosendaalse Lijst: 
De Roosendaalse Lijst onderschrijft het belang van een Economisch Actieplan. Een dergelijk plan kan 
geen dichtgetimmerd beleidsstuk zijn maar ook geen korte opsomming van enkele acties. In die zin wil 
de Roosendaalse Lijst graag met de overige fracties kijken hoe we het Economisch Actieplan op 
bepaalde aspecten kunnen versterken. Het gaat dan met name om het duidelijker formuleren van 
doelstellingen en het te bereiken (meetbare) effect in aanvullende werkgelegenheid. Daarnaast mist de 
Roosendaalse Lijst een doorkijk (visie) naar de toekomst met een heldere positionering richting huidige 
en nog te vestigen ondernemers. Tot slot vragen we ons af hoe promotie en acquisitie via het 
Economisch Actieplan verder vorm gaat krijgen en missen we het aspect ‘toerisme/recreatie’ in het 
Economisch Actieplan.   
 
Geagendeerd door D66: 
D66 onderschrijft uiteraard de doelstellingen zoals beschreven in het Economisch Actieplan. D66 
vraagt zich echter af of de voorgestelde inzet en verdeling van de 1,2 miljoen euro uit het EAP zal 
leiden tot het beoogde effect. D66 wil graag horen hoe de andere fracties hier tegen aankijken. D66 is 
benieuwd of de wethouder in de commissie zijn plan nog concreter of duidelijker kan maken. 
 
Geagendeerd door de VVD: 
De Roosendaalse VVD ziet een mooi plan voorliggen maar mist nog enkele zaken, of heeft anders 
tenminste enkele vragen. Met name op het vlak van financiële bijdragen van de gemeente is niet 
voldoende duidelijk wie wat gaat doen voor welk geld, op welke manier en hoe gemeenschapsgeld 
uitgegeven kan en mag worden en hoe dit verantwoord wordt. Daarnaast leven misschien nog enkele 
vragen, bijvoorbeeld op het gebied van keuzes in onderwijs. 
 

  
6. LIS 941959 – BRIEF COLLEGE INZAKE OMGEVINGSDIENST MIDDEN-EN WEST-BRABANT  

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door CDA, VVD en PvdA:  
Onder nummer 941959 heeft de Gemeenteraad onlangs door middel van een (kort) memo van het 
College informatie ontvangen over de voortgang van de gang van zaken bij de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant. De bijgevoegde brief waarnaar wordt verwezen omvat enkele majeure 
onderwerpen en evenzo belangrijke maatregelen. Zo is het vertrouwen in de algemeen directeur van de 
Omgevingsdienst opgezegd, voldoet de financiële prognose 2015 nog niet aan de eisen en wordt zelfs 
rekening gehouden met een mogelijk tekort, kan de begroting 2016 nog niet worden vastgesteld en is 
een actieplan "Huis op Orde" aangenomen om een basis voor verbetering te leggen. Het lijkt erop dat 
niet binnen de door de Gemeenteraad gestelde financiële kaders wordt gewerkt (i.c. werken binnen 
begroting) en dat ook zelfs de operationele gang van zaken niet doelmatig wordt uitgevoerd. De 
Gemeenteraad van Roosendaal heeft zich de afgelopen periode kritisch uitgesproken over de gang van 
zaken bij de Omgevingsdienst hetgeen zelfs resulteerde in het niet instemmen met de begroting 2016 
(zie Amendement RvS Begrotingen 2016 en (voorlopige) jaarrekeningen 2014 GR OMWB). De fracties 
van het CDA, de VVD en de PvdA willen met het College bespreken hoe het komt dat ondanks alle 
kritische opmerkingen in het verleden de huidige situatie toch heeft kunnen ontstaan, binnen welke 



tijdlijnen zicht is op verbetering, hoe groot het tekort over 2015 wordt begroot, wat de Omgevingsdienst 
zelf gaat doen om het tekort terug te dringen en/of welke bijdrage hiervan van de deelnemende 
gemeenten wordt gevraagd. Wij willen hiermee bereiken dat wij samen met andere fracties meer inzicht 
krijgen en een beter gevoel bij de te nemen/genomen maatregelen. 
 

7. SLUITING 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
R. Breedveld 
 

 
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. 
 


