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Besluitenlijst Commissievergadering 1 oktober 2020 

Aanwezigen  

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.A.J.M. Goossens VLP: A. van 

Gestel, M. Verbeek VVD: J.P.L.M. van den Beemt, A.T. Eijck-Stein GroenLinks A.J.M. Gepkens CDA: 

R.C.A.W. van Nassau, D.C.M. Roeken SP: M.J.G. Heessels, A.A. Maas-Cleeren PvdA: P.R. Klaver, 

M.S. Yap D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. 

Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: K. Kraak 

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

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 

 

De fractie van de PvdA verzoekt de commissie om in eerste termijn het woord te mogen voeren bij 

agendapunt 5 – Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling WVS. De commissie heeft 

hiermee ingestemd.  

 

De fracties van de SP en VLP hebben aangegeven graag alsnog een eerste termijn te willen bij 

agendapunt 6 – Raadsmededeling 07-2020 Stand van zaken uitvoering motie discriminatie en 

racisme. De commissie heeft hiermee ingestemd.  

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst verzoekt de commissie om in eerste termijn het woord te 

mogen voeren bij agendapunt 8 – Raadsmededeling 27-2020 Stand van zaken maatschappelijke 

opvang i.c.m. raadsmededeling 37-2020 regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen-

Maatschappelijke Opvang. De commissie heeft hiermee ingestemd.  

 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de Commissievergadering van 17 september 2020 is ongewijzigd vastgesteld.  
 

 

4. Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant 

Door het Algemeen Bestuur (AB) wordt de 1e begrotingswijziging 2020 van de 
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) aangeboden om, conform de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen, de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven. De 
raad wordt door het college voorgesteld in te stemmen met deze 1e begrotingswijziging en daarbij 
geen zienswijze in te dienen. Tevens wordt de raad voorgesteld de gewijzigde gemeentelijke 
bijdrage aan de BWB voor het jaar 2020, conform de 1e begrotingswijziging 2020 van de BWB, op 
te nemen in de gemeentebegroting 2020. Op 30 oktober a.s. besluit het AB over de vaststelling van 
de 1e begrotingswijziging.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Theunis heeft ter vergadering de door de PvdA-fractie gisteren ingediende raadsvragen 

mondeling beantwoord. 

 

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 15 oktober 2020. 
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5. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling WVS  

Het Algemeen Bestuur van WVS heeft in haar vergadering van 6 juli 2020 besloten de colleges van 
burgemeester en wethouders van de (negen) aangesloten gemeenten voor te stellen wijzigingen in 
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WVS vast te stellen. Een belangrijk deel van de wijzigingen 
houdt verband met de aanpassing van de verdeelsystematiek van de gemeentelijke kosten; Een 
verdeelsystematiek die aansluit op de huidige realiteit van de WVS-organisatie en daarmee leidt tot 
een rechtvaardigere verdeling van de kosten. Dit moment wordt daarnaast gelijk gebruikt om 
andere tekstuele wijzigingen door te voeren, zodat er weer sprake is van een actuele en juridisch 
juiste GR WVS. De voorgestelde wijziging van de GR WVS heeft geen directe maatschappelijke 
gevolgen De beoogde datum voor in werking treding van de gewijzigde GR is 1 januari 2021.  
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 

 
Wethouder van Ginderen heeft ter vergadering de door de PvdA-fractie gisteren ingediende 

raadsvragen mondeling beantwoord. 

 

De werkgroep kwartiermakers gemeenschappelijke regelingen heeft de vraag aan de commissie 

gesteld of de commissie van mening is dat er stappen gezet mogen worden om de 

informatievoorziening te versterken. Vanuit de commissie is dit bevestigd waarbij is aangegeven 

dat het idee gesteund wordt om door middel van een initiatiefvoorstel (vanuit de werkgroep 

kwartiermakers gemeenschappelijke regelingen) te borgen dat bij iedere gemeenschappelijke 

regeling en iedere wijziging in een gemeenschappelijke regeling, de informatievoorziening 

gelijkgesteld wordt aan de normen die daarvoor gelden in de gemeentewet.  

 

Wethouder van Ginderen heeft ter vergadering aangegeven dat er op dit moment bij de Tweede 

Kamer een wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen voorligt. Wethouder van Ginderen 

denkt dat het interessant is voor de werkgroep om te kijken welke wijzigingen nu passen in hetgeen 

de werkgroep beoogd. Daarnaast is het volgens wethouder van Ginderen van belang om te kijken 

of de wijzigingen in de nieuwe wet door de Tweede Kamer worden overgenomen en pas daarna te 

bezien of er lokaal aanpassingen wenselijk zijn. Het advies van wethouder van Ginderen aan de 

werkgroep is hierbij tevens om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat er regionaal wordt afgestemd.   

 

De werkgroep kwartiermakers heeft aangegeven bekend te zijn met het wetswijzigingsvoorstel en 

ook deel te hebben genomen aan de consultatieronde. Dit wordt door de werkgroep parallel 

opgelopen. De regio zal hierbij absoluut proberen worden opgezocht, maar wel enigszins fluïde. 

 

De fractie Burger Belangen Roosendaal heeft ter vergadering een vraag gesteld over de 

doorlooptijd van het aanvragen van een uitkering bij het Werkplein. Wethouder van Ginderen heeft 

aangegeven dat dit buiten de scope van dit raadsvoorstel ligt en dat hij hier nog even schriftelijk op 

terug zal komen.   

 

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 15 oktober 2020. 

 

 

6. Raadsmededeling 07-2020 Stand van zaken uitvoering motie Discriminatie en racisme 

In juli 2019 is de motie 'Discriminatie en Racisme' aangenomen waarbij het college de opdracht 
heeft gehad de situatie op het gebied van racisme en discriminatie op elke grond in de gemeente in 
kaart te brengen, de resultaten met de Raad te delen en met aanbevelingen te komen op basis van 
de resultaten. Met raadsmededeling 07-2020 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken 
rondom de uitvoering van deze motie.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven de uit begin februari 2020 daterende raadsmededeling bij 

nader inzien toch wat eendimensionaal te vinden in het licht van de zgn. institutionele discriminatie, 

vaak onbewust en onbedoeld. Wethouder Koenraad heeft aangegeven graag samen met de raad 

te willen gaan kijken wat er nu werkelijk kan worden gedaan om dit aan te pakken.  
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In reactie op de inbreng van de ChristenUnie heeft wethouder Koenraad aangegeven dat zij op dit 

punt graag aan zelfreflectie binnen de gemeente wil doen, maar ze is wel van mening dat dit achter 

gesloten deuren, dus in vertrouwen, moet kunnen plaatsvinden. 

 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven zelf erg te neigen naar het samen met de raad verder 

uitwerken van het in de raadsmededeling genoemde spoor 1. Zij ziet graag dat de raad hiertoe een 

werkgroepje vormt die hier samen met wethouder Koenraad naar gaat kijken.  

 

Wethouder Koenraad heeft ter vergadering tevens aangegeven dat zij opnieuw gesprekken heeft 

met antidiscriminatiebureau RADAR. Het plan van RADAR mag worden gezien als een actieplan; 

Deltaplan tegen discriminatie. Er is ook nog budget om RADAR in te huren. Dit zou een begin met 

de raadswerkgroep kunnen zijn. Wethouder Koenraad heeft de commissie gevraagd of dit een 

begaanbare weg zou kunnen zijn.  

 

De VLP-fractie adviseert wethouder Koenraad om dan wel eerst een duidelijke doelstelling op 

papier te zetten en aan de raad te doen toekomen, zodat de raad hierin een afweging kan maken.  

 

Dit onderwerp gaat vooralsnog als C-stuk door naar de raad van 15 oktober 2020. 

 

De fractie van de PvdA-fractie wil dit stuk nog even mee terugnemen om te kijken of er vanuit de 

raad nog iets van een uitspraak moet komen naar aanleiding van de inbreng in het 

commissiedebat.  

 

 

7. Raadsmededeling 26-2020 Pilot Jeugdontbijt 

Met raadsmededeling 26-2020 neemt de raad kennis van de aanvang van de Pilot Jeugdontbijt, 
waarbij 50 kinderen voor wie ontbijten om financiële redenen geen vanzelfsprekendheid is, thuis 
ontbijt krijgen aangeboden. De pilot wordt uitgevoerd door Stichting Nationaal Jeugdontbijt. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven, dat de 18.000 euro die nodig is om 50 kinderen thuis een 

ontbijt te kunnen aanbieden, bekostigd kan worden uit het budget t.b.v. bestrijding armoede. Op dit 

moment is er sprake van 41 aanmeldingen en wethouder Koenraad heeft aangegeven voor 56 

kinderen het ontbijt ook nog wel te kunnen bekostigen, maar wanneer er echt sprake is van een 

forse toename, dan zal daar budget voor moeten worden gevonden en dan komt wethouder 

Koenraad hierop terug bij de raad. De SP-fractie heeft wethouder Koenraad verzocht om op tijd aan 

te geven als er aanvullend budget benodigd is.  

 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de zgn. armoedemonitor binnen nu en een aantal 

weken ter beschikking komt voor de raad. Deze armoedemonitor zal ook in een themabijeenkomst 

aan de raad worden gepresenteerd.  

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raad van 15 oktober 2020.  

 

 

8. Raadsmededeling 27-2020 Stand van zaken maatschappelijke opvang i.c.m. 

raadsmededeling 37-2020 regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen-Maatschappelijke 

Opvang 

Met raadsmededeling 27-2020 neemt de raad kennis van de stand van zaken over de 
maatschappelijke opvang. Deze raadsmededeling gaat over het reguliere beleid en de stappen die 
hierin worden genomen in relatie tot de door de raad in december vorig jaar gestelde vragen over 
daklozen. Het regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen-Maatschappelijke opvang is via 
raadsmededeling 37-2020 aan de raad aangeboden. In dit uitvoeringsplan is uitgewerkt welke 
uitvoeringsafspraken er worden gemaakt om de komende periode voldoende stappen te kunnen 
zetten richting "sociale inclusie" voor de doelgroepen van het Regionaal Kompas. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
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Vanuit het Ministerie is toegezegd dat er middelen beschikbaar zijn voor projecten die zich richten 

op preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Wethouder Koenraad heeft 

aangegeven dat hierop een brede aanpak is geschreven door de Centrumgemeente Bergen op 

Zoom met als titel: “Een eigen Plan, een eigen Plek”. Dit plan is in concept gereed en ook al in 

concept aan het Ministerie aangeboden. Wethouder Koenraad heeft aangegeven te hebben 

begrepen dat een aantal van de in de brede aanpak omschreven projecten zeker gehonoreerd gaat 

worden.  

 

Daarnaast is er ook onderzoek gedaan naar welke plekken er zijn, waar deze plekken zijn en of dat 

de juiste plekken zijn m.b.t. beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook hierbij is de visie: 

‘een eigen plek’. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.  

 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij op korte termijn een aantal stukken aan de raad zal 

kunnen aanbieden waaruit de raad zal kunnen afleiden dat er nu echt beweging in zit.   

 

Wethouder Koenraad heeft tevens aangegeven dat ze aan het kijken is of er een winterregeling kan 

worden georganiseerd in Roosendaal op de Waterstraat. 

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raad van 15 oktober 2020. 

 

De fractie Burger Belangen Roosendaal overweegt met een motie te komen t.b.v. een inloophuis 

voor daklozen en mensen met psychische ziekten.  

 

 

9. 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 
 

Dit onderwerp is omwille van de tijd niet behandeld en wordt doorgeschoven naar een volgende 

commissievergadering.  

 

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur. 
 


