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Besluitenlijst Commissie 28 oktober 2020 

 

Aanwezigen  

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, C.A.J.M. Goossens VLP: W.C.H. Brouwers, 

E.J.C. de Regt VVD: C.F.J. Verstraten, J.P.L.M. van den Beemt GroenLinks A.J.M. Gepkens, L.C. 

Villée CDA: D.C.M. Roeken, A.S. Hamans SP: M.J.G. Heessels, A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap, 

P.R. Klaver D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. 

Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas Wezenbeek: K. Kraak 

College: M.A.C.M.J. van Ginderen, A.A.B. Theunis, C.F.G.R. Koenraad, I.M. Raaijmakers, C.A. Lok, 

J.M. van Midden 

  

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Raadsvoorstel Najaarsbrief 2020 en raadsvoorstel Programmabegroting 2021 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de Najaarsbrief 2020 vast te stellen en het positieve saldo 
van EUR 54.000 te storten in de Algemene reserve. Tevens wordt de gemeenteraad voorgesteld 
de Programmabegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022-2024 en bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen. De commissie wordt gevraagd om advies uit te brengen over 
beide raadsvoorstellen. 

  
Door de fracties zijn tijdens het commissiedebat de volgende (voorgenomen) wijzigingsvoorstellen 
en/of moties ingebracht:  
 
Roosendaalse Lijst:  
▪ Amendement Corona-compensatie voor sportverenigingen ophogen van 2 euro naar 5 euro per 

lid  
▪ Motie onderzoek naar mogelijkheden pilot voor scholingsvouchers 
▪ Kijkt mee met motie VVD t.b.v. het opstellen van een complementaire gebiedsvisie voor het 

hele stationsgebied/oude centrum  
▪ Kijkt mee met evt. motie CDA m.b.t. woonzorgagenda 
▪ Kijkt mee met VLP t.b.v. amendement extra inzet BOA ten behoeve van bestrijding zwerfafval  

 
VLP:  
▪ Amendement extra inzet BOA ten behoeve van bestrijding zwerfafval 
▪ Overweegt amendement voor extra budget t.b.v. straatverlichting in Wouw 
▪ Kijkt mee met amendement Roosendaalse Lijst t.a.v. corona-compensatie voor 

sportverenigingen ophogen van 2 euro naar 5 euro per lid  
▪ Kijkt mee met motie VVD t.b.v. het opstellen van een complementaire gebiedsvisie voor het 

hele stationsgebied/oude centrum.  
▪ Kijkt mee met evt. motie CDA m.b.t. woonzorgagenda 
▪ Kijkt mee met GroenLinks ten aanzien van een mogelijk steunfonds voor na corona  

 
VVD 
▪ Motie t.b.v. het per omgaande opstellen van een complementaire gebiedsvisie voor het hele 

stationsgebied incl. de vergrootte scope met het oude centrum 
 
CDA 
▪ Overweegt motie/amendement t.b.v. initiatieven in het kader van de woonzorg agenda  
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GroenLinks 
▪ Motie steunfonds voor na corona 
▪ Samen met D66 en PvdA - motie werk maken van het right to challenge-principe in Roosendaal 
 
SP 
▪ Overweegt extra budget voor stamtafels in de dorpen 
 
PvdA 
▪ Motie t.b.v. mogelijke huisvestingsverordening (m.b.t. splitsing van woningen) 
▪ PvdA beraadt zich nog op een aantal voorstellen die zij in 1e termijn heeft ingebracht 
▪ Samen met D66 en GroenLinks – motie werk maken van het right to challenge-principe in 

Roosendaal 
 

D66 
▪ Motie werk maken van het right to challenge-principe in Roosendaal (samen met GroenLinks 

en PvdA) 
▪ Kijkt mee met amendement Roosendaalse Lijst en VLP om corona-compensatie voor 

sportverenigingen ophogen van 2 euro naar 5 euro per lid  
▪ Kijkt mee met motie Roosendaalse Lijst m.b.t. onderzoek naar pilot scholingsvouchers 
 
Burger Belangen Roosendaal 
▪ Overweegt motie om de armoedemonitor beter tot zijn recht te laten komen door samen te 

werken met CBS 
 

ChristenUnie 
▪ Motie breed onderzoek naar financiële noden in de samenleving als gevolg van het coronavirus 
▪ Overweegt motie t.b.v. inventarisatie speelvoorzieningen in de wijken (0 t/m 10 jaar) 
▪ Overweegt amendement t.b.v. budget voor aanschaf wind- en waterdichte pakken voor 

maatschappelijke opvang  
 

Wezenbeek 
▪ Geen eigen moties/amendementen aangekondigd 

 
 

Tijdens de beraadslaging zijn door het college de volgende toezeggingen gedaan: 

− 2 december krijgt de raad de armoedemonitor gepresenteerd in een informatiebijeenkomst over 
bestaanszekerheid. Deze armoedemonitor is al af (portefeuillehouder Koenraad).  

− De suggestie van de fractie van de ChristenUnie ten aanzien van de aanschaf van waterdichte 
pakken (binnen bestaand budget), t.b.v. mensen die weigeren in de maatschappelijke opvang 
te slapen, wordt meegenomen als maatwerkoplossing (portefeuillehouder Koenraad). 

− De exacte bedragen t.b.v. dierenwelzijn worden aan de raad gestuurd (portefeuillehouder 
Raaijmakers). 

− De raad zal op korte termijn bijgepraat worden over de voortgang m.b.t. Roosendaal Spreekt, 
Roosendaal Doet (portefeuillehouder Raaijmakers). 

 

4.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 


