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Onderwerp Locatie CBR

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuiltehouder Wethouder Verbraak

Enige maanden geleden ontstond er in Roosendaal commotie over het mogelijke vertrek van het CBR

uit Roosendaal. Gelukkig heeft interventie van de rijscholen zelf de nodige resultaten opgeleverd,

want na protest en maatschappelijke onrust heeft het CBR afgezien van verhuizing.

Echter waar is het CBR nu naar toe verhuisd? Naar verluid zoekt het CBR nog steeds een locatie.

ln antwoord op eerdere vragen van de Roosendaalse Lijst en het CDA heeft het college aangegeven

dat het college met het CBR 'meedenkt' over een geschikte, beschikbare locatie. Daarbij heeft het

college tevens aangegeven dat er nog 2 opties open staan voor het huisvesten van een nieuw

examencentrum: 1. Een centrale vestiging tussen Roosendaal en Bergen op Zoom en 2. Een nieuwe

vestiging in Roosendaal.

De VLP is van mening dat de optie om in Roosendaal te blijven zonder het zicht op een definitieve

locatie niet lang stand zal houden. De VLP zíet hierin een actieve rolweggelegd voor het college en

ziet dit als een uitgelezen kans om te laten zien dat het college voor Roosendaal en haar dorpen is,

door actief mee op locatiejacht te gaan.

Daarom heeft de VLP de volgende vragen aan het College:

1). ls de wethouder al in kennis gesteld over een mogelijke nieuwe huisvestingslocatie van het CBR?

2). Zo niet, bent u bereid dan contact op te nemen met het CBR om samen te zoeken

naar een mogelijke nieuwe huisvestinglocatie in Roosendaal?

Namens de VLP,

Arwen van Gestel



Wij beantwoorden de vragen als volgt

1) Het CBR richt zich momenteel op een tijdelijke locatie in Roosendaal waar men per 1

oktober door kan gaan met het examencentrum. Men denkt deze ook al gevonden te
hebben. De zoektocht naar een definitieve vestiging in Roosendaal gaat intussen
gewoon door.

2) Wij houden contact met de regiomanager van het CBR en denken mee over een
geschikte en beschikbare locatie.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geihformeerd,

Het college van Burgemeester en wethouders,
Namens deze,

Wethouder Hans Verb


