
 

Besluitenlijst commissie Bestuur van 1 juli 2015 
 
Voorzitter: C.G.M. Janssen 
Secretaris: C.M.W.P. Bartels 
 
Aanwezig:  Roosendaalse Lijst: R.G.J. van Broekhoven, J.C.J.M. van Dorst, R. Niehot en E.J.C. 

de Regt, H.H. Fronczek VVD: J.P.L.M. van den Beemt M.C.J. Frijters CDA: 
M.A.C.M.J. van Ginderen,  A.G.A. van den Nieuwenhof 
SP: A.W. Oudhof, C.A.E.M. van Poppel PvdA: M. Yap  
GroenLinks: -  VLP:  A. van Gestel, M. Verbeek, W. Brouwers 
Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars D66: K.A. Raggers  
College: A.A.B. Theunis, C.A. Lok, H.J. Polderman, J.A.M. Verbraak en S.D.A.H. 
Schenk-Dekkers 

  
 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. 
 
De  commissie stemt in met de themabijeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting. 
 

2. Vaststellen agenda 
 Burgemeester Niederer is vanavond afwezig. Hij heeft laten weten dat er momenteel geen actuele 

ontwikkelingen zijn op het gebied van intergemeentelijke samenwerking die met de commissie 
gedeeld moeten worden. Agendapunt 5: Intergemeentelijke Samenwerking komt hiermee te 
vervallen. 
 
De agenda wordt met bovenstaande wijziging vastgesteld. 

 
3. Besluitenlijst, actielijst en motielijst 

De besluitenlijsten van de vergaderingen van 27 en 28 mei 2015 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Over de actielijst zijn geen opmerkingen gemaakt. 
 
Over de motielijst zijn geen opmerkingen gemaakt.  
 

4. Vragen aan het college 
 Onderstaande 24-uursvragen zijn vooraf aan de vergadering schriftelijk beantwoord. 

 
4.1  24-uursvraag VVD Onveiligheid door scheurende scooters binnenstad 
4.2  24-uursvraag Nieuwe Democraten Compacte APV Hollands Kroon 
4.3  24-uursvraag PvdA Payrolling 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat het evident is dat getracht wordt om bij gemeenschappelijke 
regelingen ook het gemeentelijke beleid te volgen om geen payrolling constructies te hanteren voor 
structurele arbeid. 
4.4  24-uursvraag PvdA Weten we nu wat er staat? 
4.5  24-uursvraag CDA Wachtlijsten jongeren voor psychische hulp 
4.6  24-uursvraag Roosendaalse Lijst Stand van zaken Regionaal Kompas 
De woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafden heeft een eigen financieringsconstructie en 
staat los van de succesvolle lobby voor beschermd wonen. Er zijn voor de woonvoorziening naar 
aanleiding hiervan geen financiële mogelijkheden.  
4.7  24-uursvraag PvdA (Sociale) Wijkteams 
4.8  24-uursvraag VLP Verrekening BTW 
Wethouder Theunis heeft aangegeven schriftelijk te zullen antwoorden op vragen over de 
gesprekken met de Belastingdienst.  



4.9  24-uursvraag VLP Terrasje pakken in het park 
4.10 24-uursvraag VLP Te hoge bermbegroeiing 
4.11 24-uursvraag Nieuwe Democraten Goedkoop Duurkoop 
Wethouder Verbraak verwijst bij een aanvullende vraag over de gekozen constructie met 
uitzendkrachten naar het antwoord op vraag  2. 
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft aangegeven aanvullende vragen te zullen stellen.  
4.12 24-uursvraag Roosendaalse Lijst Kleed- en doucheruimtes sporthal Wouw 
4.13 24-uursvraag VLP Jan Tinbergen College 
4.14 24-uursvraag Roosendaalse Lijst Bibliotheek activiteitenplan met begroting 

 
5. Intergemeentelijke samenwerking 

Vast agendapunt waarin de burgemeester de commissie zal informeren over actuele ontwikkelingen 
en dossiers op het gebied van intergemeentelijke samenwerking.  
 
Dit agendapunt is niet behandeld. Zie bij agendapunt 2: Vaststellen agenda.  

 
6. A – CATEGORIE 

Raadsvoorstellen die zonder beraadslaging in de commissie worden doorgeleid naar de 
raadsagenda. 
 
Er zijn geen voorstellen in de A-categorie.  
  

7. B – CATEGORIE 
  
7.1   Raadsvoorstel Jaarstukken 2014 

Met de jaarstukken 2014 wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de 
Programmabegroting 2014. De jaarstukken 2014 gaan over de afgelopen collegeperiode en 
daarmee over de koers van het vorige college. Qua opzet en stijl sluiten de jaarstukken 2014 aan 
op de Programmabegroting 2014 (de Programmabegroting 2015 heeft een nieuwe opzet en stijl). 
De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. De beleidsmatige 
verantwoording vindt plaats in het jaarverslag (deel 1) en de financiële verantwoording in de 
jaarrekening (deel 2). 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
In de toelichtingen hebben de wethouders Theunis, Verbraak en Polderman de volgende zaken 
aangegeven: 
-  er is in vergelijking met voorgaande jaren een heel positief accountantsverslag uitgebracht 

over de jaarrekening; 
- er zijn zorgen over de weerstandscapaciteit, aan de hand van een nota zal hierover met de 

auditcommissie nader worden gesproken na het zomerreces; 
-  nader onderzocht wordt door de ambtelijke organisatie of de belangrijke afwijkingen 

voorzienbaar waren of niet. De resultaten worden aan de raad gestuurd; 
- het Economisch Actieplan is net te laat gereed om mee te kunnen lopen in de cyclus voor de 

kadernota. Het plan is in concept klaar, wordt op 14 juli gepresenteerd en zal na inspraak 
terug aan college en raad worden voorgelegd; 

- de raad heeft eerder besloten om voor de WMO het budget niet structureel te korten, vandaar 
dat het overschot op de WMO over 2014 nu zichtbaar is. Interessant is de ontwikkeling in 
2015 ten aanzien van de WMO, mede gezien de invoering van de 3 Decentralisaties; 

-  uit navraag bij de ambtenaren is gebleken dat de uitvoering van het WMO-beleid inhoudelijk 
naar tevredenheid verloopt. Er zijn vooralsnog ook geen signalen uit de samenleving dat dit 
anders is. De adviesraad Sociaal Domein kan een belangrijke rol spelen om hierover de 
signalen uit de samenleving op te vangen en in te brengen.   

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering van 8 juli 2015. 
 
De fracties van de VLP en Roosendaalse Lijst overwegen een amendement om te 
bewerkstellingen dat kredietvotering voor het Economisch Actieplan pas plaatsvindt (via een 
begrotingswijziging) bij het raadsvoorstel Economisch Actieplan (najaar 2015). 
 



De fractie van de Nieuwe Democraten overweegt een motie ten behoeve van de invoering van een 
Roosendaalse Pas. 
 
De fractie van de SP kondigt een motie aan t.b.v. het onderzoeken of de doelgroep voor de Wmo 
wel voldoende bereikt wordt. Daarnaast overweegt de fractie van de SP een amendement om de 
overschotten van de Wmo-gelden te oormerken ten behoeve van het Sociaal Domein. Dit laatste 
wil de SP-fractie eerst nog verder in de fractie bespreken.  
 

7.2  Raadsvoorstel Begrotingen 2016 (voorlopige) jaarrekeningen 2014 van de 
gemeenschappelijke regelingen 
De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen 
van deze gemeenschappelijke regelingen hebben de begroting 2016 ingediend om de raad in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. De uit de begrotingen voortvloeiende 
financiële consequenties worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
In de toelichting hebben de wethouders Theunis en Verbraak de volgende zaken aangegeven: 
- belangrijk is dat de gemeenschappelijke regelingen binnen de gestelde budgetten doen wat de 

gemeente wil bereiken en heeft afgesproken; 
- erkend wordt dat de raad voor goede sturing meer informatie nodig heeft. Na het zomerreces 

zal de hernieuwde Nota Verbonden Partijen aan de raad worden voorgelegd. Dit kan 
gecombineerd worden met de voorstellen inzake de aanbevelingen van  het 
Rekenkamerrapport en de eerder gedane toezegging om 2 gemeenschappelijke regelingen 
nader te bekijken. Ook kan een te ontwikkelen format helpen om dezelfde informatie 
overzichtelijk per gemeenschappelijke regeling gepresenteerd te krijgen;   

- het AB van de OMWB heeft deze ochtend besloten de begroting niet goed te keuren. De 
begroting kan nu niet aangeleverd worden voor 1 augustus en de OMWB komt hierdoor onder 
preventief toezicht van het Rijk. In september wordt een nieuwe begroting voorgelegd. De 
situatie wordt vooral veroorzaakt door zaken uit het verleden. Gezien de opmerkingen in de 
Commissie zal de wethouder zijn stem onder voorbehoud van deze ochtend in het AB op dit 
punt laten aanpassen;  

- bij het WVS is nu een onderzoek gaande naar de invulling van de taken in de toekomst. 
Privatisering is vooralsnog niet aan de orde. Na het zomerreces zal de raad betrokken worden 
in het proces. Er moet een transitie naar een leer-werkbedrijf gaan plaatsvinden, daar zijn 
echter nog geen (eensluidende) bestuurlijke standpunten over ingenomen. De transitie zal 
jaren in beslag gaan nemen; 

- in het Economisch Actieplan is een initiatief opgenomen vergelijkend met het door de fractie 
van de Nieuwe Democraten voorgestelde ROEI-initiatief (Roosendaals Ontwikkelingsbedrijf 
Economie en Innovatie). 

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering van 8 juli 2015. 
 
Ten aanzien van de begroting van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant komen de fracties van het CDA, Nieuwe Democraten, PvdA en SP met een 
amendement t.b.v. een scherpere zienswijze waarin wordt aangegeven dat de begroting wordt 
afgewezen. De fracties van de VVD en D66 hebben aangegeven te zullen overwegen dit 
amendement mede in te dienen. 
 
Ten aanzien van de begroting van de gemeenschappelijke regeling WVS-groep komt de fractie van 
de PvdA met een amendement t.b.v. een aangepaste zienswijze. De fracties van de VVD, SP en 
D66 hebben aangegeven te zullen overwegen dit amendement mede in te dienen. Wethouder 
Verbraak heeft aangegeven deze aangepaste zienswijze te zullen koppelen aan de zienswijze van 
het College, zodat het bestuur van de WVS-groep hier tijdig kennis van kan nemen.  
 

7.3 Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2015 
Doel van dit voorstel is om de gemeenteraad te informeren over de afwijkingen in de uitvoering 
van de Programmabegroting 2015, zodat indien wenselijk bijsturing kan plaatsvinden. Ook in het 
kader van begrotingsrechtmatigheid is het wenselijk om de begroting gedurende het jaar aan te 
passen aan gewijzigde omstandigheden.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 



 
Dit raadsvoorstel gaat zonder behandeling in de Commissie Bestuur als B-stuk naar de 
raadsvergadering van 8 juli 2015. 
 
 

8. BESPREEKSTUKKEN 
 

8.1 Raadsmededeling 28O-2015 Startnotitie Duurzaamheidsagenda 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
In zijn toelichting heeft wethouder Theunis de volgende zaken aangegeven: 
- De startnotitie is geen compleet stuk, maar een plan/handreiking om de rol (onder meer sturing 

aan de voorkant) van de raad en de aanpak te kunnen bepalen om te komen tot een 
duurzaamheidsagenda; 

- Een algemene 0-meting naar duurzaamheid is niet wenselijk, deze zou verder gespecificeerd 
moeten worden; 

- De zgn. R100 is een groep van allerlei belanghebbenden, zoals innovatieve bedrijven, burgers, 
organisaties etc., die een bijdrage willen leveren aan de duurzaamheid in Roosendaal. 

 
Deze raadsmededeling gaat als C-stuk naar de raadsvergadering van 8 juli 2015. 
 
De fracties van D66/PvdA/GroenLinks overwegen een motie om op basis van de startnotitie een 
concrete opdracht te geven vanuit de raad om te kijken op welke wijze de raad een rol kan 
vervullen in het gehele proces. 

 
 
9.  SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:18 uur. 
 
 
De voorzitter van de Commissie Bestuur, 
 
C.G.M. Janssen 
 
 


