
 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  24 september 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 17 september 2015 
 
 

4. RAADSVOORSTEL GEMEENTELIJK VERKEER EN VERVOERSPLAN 2015-2025  
Het gemeentelijke verkeer- en vervoersbeleid is het beleids- en toetsingskader voor de gewenste 
ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Roosendaal tot 2025. Het 
geeft de kaders  waarbinnen verkeersprojecten worden gedefinieerd en geprioriteerd en 
verkeersbeleid in de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd. Voorgesteld wordt het gemeentelijk 
verkeer- en vervoersplan 2015-2025 vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Vervolg van de Commissievergadering van 17 september jl. Er wordt aangevangen met de reactie van 
de wethouder na eerste termijn. Zie in de bijlage gevoegd een opsomming van de door de fracties in 
eerste termijn ingebrachte punten. 
 
 

5. RAADSMEDEDELING 42B-2015 IMPLEMENTATIE BAANAFSPRAKEN 2015-2016 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
De fractie van de Nieuwe Democraten wil graag de stand van zaken vernemen over de realisatie en 
het al dan niet kunnen voldoen aan het opgelegde quotum. De fractie van de Nieuwe Democraten 
vragen zich af; Wethouder Verbraak “Do you think this will work?” Daarbij tevens de vraag in hoeverre 
herindecering hierbij een rol speelt. De fractie van de Nieuwe Democraten wil deze aspecten met de 
wethouder en andere fracties bespreken om hier meer helderheid over te krijgen.   

 
Geagendeerd door PvdA:  
Roosendaal draagt haar steentje bij aan de baanafspraken. Roosendaal maakt hierin ook onderdeel uit 
van het Regionaal Werkbedrijf West-Brabant, op welke wijze wordt hiermee verder invulling 
aangegeven t.a.v. de baanafspraken. Liggen we op koers? Budget, banen, bereidheid? Kan de 
gemeente meer bieden dan enkel plaatsing bij het team Openbare Werken. Hierover wensen we graag 
van gedachte te wisselen met het college, mede als opmaat naar de behandeling van het 
Economische Actieplan. 

 
Geagendeerd door VLP:  
De groep Wajong‟eren heeft volgens de Participatiewet de eerste jaren voorrang voor een baan bij de 
gemeente.  De VLP wil graag van de andere fracties weten of de keuze voor vijf arbeidsplaatsen bij 
team openbare werken, vanwege de behoefte aan arbeidsplaatsen bij dit team, een juiste keuze is. Er 
is bovendien sprake van een plaatsing voor „langere tijd‟, dus niet alleen zijn het geboden perspectief 
en stabiliteit daarmee slechts tijdelijk, maar vervallen daarmee ook de gecreëerde extra banen. 



6. RAADSMEDEDELING 37O-2015 INFORMATIE OVER DE HERVORMING VAN DE WMO-
VOORZIENING HULP BIJ DE HUISHOUDING PER 2016 
Portefeuillehouder: wethouder Polderman 
 
Geagendeerd door PvdA: 
De PvdA Roosendaal is voorstander van een gezamenlijke aanbesteding met gemeenten uit de regio. 
Wel wil de PvdA bespreken welke uitwerking en effecten  de  resultaatfinanciering (het gekozen 
scenario in de raadsmededeling) heeft voor de Roosendaalse  inwoners die in aanmerking komen voor 
deze Wmo voorziening. 

 
Geagendeerd door VLP:  
De VLP wil onder andere met de andere fracties bespreken of de uitvoering via resultaatfinanciering de 
kwaliteit van goede zorg meer waarborgt dan de twee andere scenario‟s particuliere markt en 
algemene voorziening. Daarnaast wil de VLP weten of de andere fracties de mondelinge mededeling 
van de adviesraad Sociaal Domein dat resultaatfinanciering het minst schokkend is voor de inwoners 
en aanbieders, als een verwoording van het door de fracties ingenomen standpunt kan worden 
beschouwd. 

 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten:  
De fractie van de Nieuwe Democraten vraagt zich af of het gekozen scenario van resultaatfinanciering 
voldoende is doordacht. Hierover heeft de fractie van de Nieuwe Democraten aan het College 
schriftelijke vragen gesteld. Bij tevredenheid over de antwoorden zal de fractie van de Nieuwe 
Democraten haar eerste termijn intrekken. 
 
 

7. 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. 
 
 

8. 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. 
 

 
9. SLUITING 

 
 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
 
J.J.M.M. Wezenbeek 
 

 
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. 
 


