
 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  5 november 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 22 oktober 2015. 
 
 

4. RAADSMEDEDELING 41O-2015 GEBUNDELDE KRACHT – VERANDERAGENDA SOCIAAL 
DOMEIN 
Portefeuillehouder: wethouder Polderman 
 
Vervolg van de Commissievergadering van 1 oktober jl. Er wordt aangevangen met de reactie van de 
wethouder na eerste termijn.  
 
 

5. 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. 
 
 

6. 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. 
 


