AGENDA COMMISSIEVERGADERING
Vergaderdatum:
Tijd:
Vergaderplaats:

donderdag 8 oktober 2020
19:30 uur
Raadszaal Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal

In verband met de Corona-maatregelen is het momenteel helaas niet mogelijk om openbare
vergaderingen van de gemeenteraad vanaf de publieke tribune bij te wonen. U kunt de openbare
vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl
OPENBARE VERGADERING
1. OPENING EN MEDEDELINGEN
2. VASTSTELLEN AGENDA
3. BESLUITENLIJST
Vaststellen besluitenlijst van de Commissievergadering van 1 oktober 2020.
4. Raadsmededeling 13-2020 Stand van zaken aanpak zwerfjongeren
Bergen op Zoom is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang. Hieronder valt ook de
Opvang van zwerfjongeren. WijZijn Traversegroep heeft samen met Stichting Twist een subsidie
aangevraagd om tot een integrale aanpak van de problematiek van zwerfjongeren te komen. Met
raadsmededeling 13-2020 wordt de raad hier nader over geïnformeerd. Als centrumgemeente
subsidieert Bergen op Zoom een deel van de kosten voor deze aanpak. De overige kosten voor de
aanpak worden gefinancierd vanuit de verantwoordelijkheid die elke gemeente heeft op basis van
de Wmo.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Geagendeerd door:
-ChristenUnie
-GroenLinks
-VLP
-Roosendaalse Lijst
-D66
-PvdA
-SP
5. Ingekomen brief 284535 - E - JONGERENRAAD & JONGERENWERK - Binnengekomen ideeën in
en aangaande Coronatijd
Sinds 28 mei zijn de Jongerenraad Roosendaal en Jongerenwerk Roosendaal (van de
WijZijnTraverse Groep) de samenwerking aangegaan om de ideeën van jongeren in en
aangaande deze coronatijd te verzamelen. Op 30 juni zijn de ontvangen ideeën gepresenteerd
aan het college. In deze ingekomen brief informeren de Jongerenraad en Jongerenwerk de
gemeenteraad over de binnengekomen ideeën. Zij hopen zo ook invulling te geven aan de door de
raad op 11 juni jl. aangenomen eigenstandige motie ‘Jongeren in actie tijdens de coronacrisis’.
Portefeuillehouder(s): wethouder van Ginderen en/of wethouder Raaijmakers

Geagendeerd door:
-PvdA
-VLP
-Roosendaalse Lijst
-GroenLinks
-D66
6. Raadsmededeling 44-2020 Eindrapport studentonderzoek
Steeds meer mbo- en hbo-studenten volgen in Roosendaal hun opleiding en gaan zich daarna op
de arbeidsmarkt begeven. Dat vraagt om specifiek beleid om deze talenten voor, tijdens en na
hun studietijd aan Roosendaal te binden. De gemeenteraad heeft dit onderkend en de motie
'Roosendaal Studentenstad' unaniem aangenomen. In de motie wordt gevraagd onderzoek te
doen naar de beleving van studenten van Roosendaal als studentenstad. Dit onderzoek is in 2019
uitgevoerd. Op woensdag 3 mei zijn de resultaten tijdens een themabijeenkomst aan de raad
gepresenteerd. De inbreng van die avond is verwerkt in het eindrapport. Met raadsmededeling
44-2020 neemt de raad kennis van het eindrapport over het onderzoek naar studenten in
Roosendaal.
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen
Geagendeerd door:
-PvdA
-VLP
-D66
-Roosendaalse Lijst
-VVD
-GroenLinks
7. SLUITING
De voorzitter van de Commissie,
Annette Gepkens

