
Beantwoording toezeggingen uit de beeldvormende 
raadsbijeenkomst van 29 augustus 2012 
 
 

Blok Bestuur 
 
B1 Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting 
 

Op de vraag “Waarom is er geen analyse gemaakt van de verschillen tussen  prognoses van 
leerlingenaantallen en de werkelijke aantallen”  zal Wethouder Verbraak schriftelijk beantwoorden. 
 
Antwoord: 
Tot mijn spijt kan ik u geen antwoord geven op de vraag waarom in het verleden achteraf geen 
analyses zijn gemaakt tussen prognoses en werkelijke aantallen. Wel wil ik u toezeggen dat wij in 
overleg zullen treden met het prognosebureau en onze onderzoekers om te kijken of we een 
analysemethodiek kunnen ontwikkelen waarin deze verschillen worden geanalyseerd en of deze als 
input kunnen fungeren bij toekomstig op te stellen prognoses.  
 
 
B2 Raadsvoorstel Aangaan GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en opheffen GR 
Regionale Milieudienst West-Brabant. 
 
Wethouder Adriaansen zal schriftelijk antwoord geven op de volgende vragen: 
 

1. Op welk moment is de gemeente verplicht om aangesloten te zijn bij de nieuwe 

gemeenschappelijke regeling? 

 
Antwoord: 

Landelijk zijn de afspraken tussen Rijk, VNG en IPO vastgelegd in een zogenaamde 

“packagedeal”. In deze deal worden samenwerking, onderlinge afspraken, prioriteitsstelling, 

kwaliteit, gegevensuitwisseling en uitvoering van het zogenaamde basistakenpakket op regionaal 

niveau verplicht. Lukt het gemeenten en provincies niet om aan de oprichting van de RUD’s 

gestalte te geven, dan zullen de afspraken uit de packagedeal wettelijk worden verankerd.  

 

In het bestuurlijk overleg van 28 juni jl. tussen Rijk, VNG, IPO en UvW is overeengekomen dat 

oprichting van de RUD’s vóór 1 januari 2013 gereed moet zijn. 

 

2. Wat zijn de voorwaarden om uitstel te krijgen ?   

 
Antwoord: 

Uitstel is niet wenselijk. De realisatiedatum van Omgevingsdienst Midden- en West Brabant is 1 

januari 2013. Om deze datum te halen staat in de planning dat de gemeenteraden en Provinciale 

Staten voor 1 oktober 2012 moeten toestemmen met de gemeenschappelijke regeling. Als de 

gemeente Roosendaal niet tijdig deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling loopt de 

gemeente het risico weer een aparte procedure te moeten doorlopen om  toe te treden tot de 

gemeenschappelijke regeling (zie gemeenschappelijke regeling hoofdstuk 7 artikel 34). 

 

3. Wanneer moet de begroting er zijn van de gemeenschappelijke regeling? 

 
Antwoord: 

De begroting van de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld nadat de 

gemeenschappelijke regeling is opgericht. Voorafgaand zal de begroting aan de gemeenteraad 

worden voorgelegd. De gemeenteraad kan dan haar zienswijze met betrekking tot deze begroting 

kenbaar maken. De begroting kan pas in november aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

 

 



Planning besluitvorming gemeenteraad: 
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Blok Omgeving 
 
02 Raadsvoorstel Meerjarenplan schuldhulpverlening 
 
Wethouder Jongmans zal navragen of bij de WVS preventief wordt gewerkt om te voorkomen dat de 
WVS-medewerkers in de schuldhulpverlening komen. 
 
Antwoord: 
Vanuit de WVS komt de informatie dat hun medewerkers nog steeds begeleidt worden zoals het altijd 
ging. Geen nieuwe afspraken over schuldhulpverlening.  
De oude werkwijze is in ieder geval dat de WVS 2 maatschappelijk werkers in dienst heeft. Zij 
begeleiden medewerkers bij schuldenproblematiek, ze geven vaak een eerste aanzet, als dit niet helpt 
verwijzen ze door naar bewindvoering, schuldhulpverlening.  
Er ontstaat hier geen beeld uit van een proactieve benadering naar het voltallige personeel maar meer 
het acteren op problemen. 
 
 
Raadsmededeling 53O Stand van zaken afdeling sociale zaken en transitie Wwnv 
 
Wethouder Verbraak zegt toe bij de volgende kwartaalrapportage van sociale zaken de monitor toe 
te voegen. 
 
Wethouder Verbraak zal een kort overzicht geven van de doelgroep “overige” die terechtkomen in de 
bijstand. 
 
Antwoord: 
Wie komen er terecht in de bijstand? 
Alle volwassen inwoners van Roosendaal die geen bron van inkomsten hebben. 
Grofweg kunnen we hier 3 categorieën in onderscheiden: 
1. Iemand verhuist naar de gemeente Roosendaal vanuit een andere gemeente (vanuit een 

uitkeringssituatie) of vanuit het buitenland; 
2. Iemand had een andersoortig inkomen, bijvoorbeeld vanuit werk, UWV of Sociale 

Verzekeringsbank, en dit vervalt; 
3. Iemand had inkomen via een gezinsverband (bijvoorbeeld partner met werk) en deze situatie 

verandert. 


