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Besluitenlijst Commissievergadering 10 september 2020
Aanwezigen
Voorzitter: W.C.H. Brouwers
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: M.C.M. Schillemans, S.R. van der Touw, Y.A.J.M. de Beer-van
Kaam VLP: E.G.A. van der Star-Deijkers, M. Verbeek VVD: S.M.J. Vermeulen, A.T. Eijck-Stein
GroenLinks A.J.M. Gepkens, N. el Azzouzi CDA: A.S. Hamans, D.C.M. Roeken SP: A.C.A.M. Beens,
A.A. Maas-Cleeren, M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, D66: - Burger Belangen Roosendaal: S.
Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader. G.A.M. Testers Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek
College: C.A. Lok, 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 het CDA heeft via de griffie laten weten niet langer behoefte te hebben aan een
eerste termijn bij agendapunt 4 – Resultaten bewonersenquête en agendapunt 5 – Actieagenda
arbeidsmarkt.
Ook de fractie van de PvdA heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste
termijn bij agendapunt 4 – Resultaten bewonersenquête.
Agendapunt 7 is van de agenda afgevoerd op verzoek van de PvdA-fractie en met instemming van
de fractie van de ChristenUnie. Dit punt zullen zij betrekken bij agendapunt 6 – Themalijnen
bestaanszekerheid.
Aangezien de fractie van D66 niet bij de vergadering aanwezig kan zijn, komen de termijnen van
D66 bij de agendapunten 5 – Actieagenda arbeidsmarkt en 6 – Themalijnen bestaanszekerheid te
vervallen.

3. Raadsvoorstel Invoering stimuleringsregeling aankoop woon- en werklocaties
De gemeente stelt een revolverend fonds in waarmee nieuwe vestiging van ondernemers op woonwerkkavels op bedrijventerreinen wordt gestimuleerd door middel van het uitgeven van een
gunstige lening voor het gedeelte van de investering in het kavel dat overblijft na het afsluiten van
een bedrijfshypotheek. De raad wordt gevraagd deze stimuleringsregeling aankoop woon- en
werklocaties vast te stellen. Na vaststelling van de Stimuleringsregeling door de Raad wordt de
regeling geïmplementeerd, zodat deze per 1 oktober in werking kan treden
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Wethouder Lok heeft aangegeven dat er wel een risico in zit voor de gemeente, maar dat dit risico
klein is. Hij heeft dit ter vergadering nader toegelicht. Uiterlijk rond de zomer [2021] zal er worden
geëvalueerd (en eerder indien nodig).
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 24 september 2020.

4. Raadsmededeling 06-2020 Resultaten Bewonersenquête 2019
De gemeente Roosendaal heeft in 2019, voor de tiende keer onder 8.499 inwoners van 16 jaar en
ouder een Bewonersenquête uitgezet. Het gemeentebestuur wil met dit onderzoek te weten komen
wat er zoal leeft onder de inwoners. Hoe veilig voelt men zich in de buurt? Is men tevreden over de
voorzieningen in de stad? Hoe zijn de sociale contacten in de buurt? Enz. De uitkomsten van het
onderzoek bieden de gemeente handvatten om het beleid te ontwikkelen, uit te voeren en waar
nodig bij te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Lok
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Wethouder Lok heeft ter vergadering aangegeven dat het hard rijden op een aantal wegen
inderdaad een probleem blijft, blijkens ook uit de bewonersenquête, maar het is ook soms de
beleving. Kleine maatregelen zijn wel makkelijk te realiseren (o.a. slimmere manieren van
controleren) en dat helpt wel een beetje, maar dat helpt helaas niet tegen de notoire te hardrijders.
Op vraag van de ChristenUnie, of er niet met smileys met kleurtjes (groen/rood) kan worden
gewerkt om bestuurders te attenderen wanneer ze te hard rijden, heeft wethouder Lok aangegeven
daarnaar te zullen gaan kijken.
Wethouder Lok heeft aangegeven dat qua inhoud lang niet alle thema’s uit de bewonersenquête
binnen zijn portefeuilles vallen, maar dat hij de punten die ter vergadering zijn aangedragen door
diverse fracties onder de aandacht zullen worden gebracht bij collega portefeuillehouders. Daar
waar van toepassing zullen zij zelf op de aangedragen punten/vragen terugkomen.
De fractie van de SP heeft aangegeven dan wel graag binnen 14 weken een antwoord te
ontvangen van de verantwoordelijk portefeuillehouder over de stand van zaken met betrekking tot
de in januari van dit jaar door de raad aangenomen motie Verbeteren verkeerssituatie Onyxdijk Flintdijk – Dijkrand.
Wethouder Lok heeft aangegeven dat de bewonersenquête ook via modernere kanalen (Facebook)
is uitgezet. Dit heeft overigens niet geleid tot een explosie aan deelname. Wethouder Lok gaat
kijken naar de door de fractie van de Roosendaalse Lijst aangedragen app om meer jongeren te
kunnen bereiken. Op de vraag van de fractie van de Roosendaalse Lijst of het mogelijk is om de
leeftijdsgrens voor het invullen van de bewonersenquête te verlagen naar 12 jaar, heeft wethouder
Lok aangegeven ook hiernaar te zullen gaan kijken.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 24 september 2020.

5. Raadsmededeling 17-2020 Actieagenda arbeidsmarkt
Met raadsmededeling 17-2020 Actieagenda arbeidsmarkt, neemt de raad kennis van actuele
arbeidsmarktontwikkelingen, het afdoen van een aantal toezeggingen en een motie en de inzet in
2020 voor de Actieagenda Arbeidsmarkt 2019-2022.
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen
Wethouder Van Ginderen heeft ter vergadering aangegeven dat de huidige situatie vraagt om een
andere aanpak en bijsturing. Dit is gelijk gebeurd aan het begin van de corona-periode. Dit
gezamenlijk met de gehele regio West-Brabant West. Er is voor deze regio een team
gevormd/mobiliteitscentrum ingericht dat hierop anticipeert.
Op vraag van de PvdA-fractie heeft wethouder van Ginderen aangegeven dat hij niet denkt dat het
nodig is om nu een scholingsfonds voor Roosendaal op te richten. Wethouder van Ginderen wil
graag eerst de resultaten van “West-Brabant werkt door” afwachten. Na een paar maanden wil hij
evalueren om te kijken of er wellicht een eigen scholingsfonds nodig is.
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat ook belangrijk is het gebruik maken van het project
cliëntondersteuning om ook de sociale kant van het verhaal mee te nemen. Hier is in de coronaperiode echt behoefte aan. De evaluaties van de individuele pilots die lopen bij Werkplein in
Rucphen en in Roosendaal (project cliëntondersteuning) zijn klaar en worden momenteel binnen
het Werkplein besproken. Daarna komen de evaluaties van de pilots richting de raad.
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat er binnenkort een informatieavond bij het
Werkplein voor de raad zal worden georganiseerd.
Wethouder van Ginderen heeft tevens aangegeven dat de cijfers op het gebied van de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen worden meegenomen in het corona-dashboard.
Ten aanzien van het Taalakkoord heeft wethouder van Ginderen aangegeven dit heel belangrijk te
vinden. Hierin wordt samen met partners een slag gemaakt om taal nog meer onder de aandacht te
brengen.
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Over de eerdere roep van de fractie Wezenbeek om een opleidingsprogramma voor
arbeidsmigranten heeft wethouder van Ginderen aangegeven dat dit kortlopend programma
inmiddels klaar is.
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat hij nog een update wil geven en de raad in
navolging van deze raadsmededeling van aanvullende informatie zal voorzien. Dit komt ook via de
informatiebijeenkomst van het Werkplein en met de aankomende corona-monitor. De fracties van
GroenLinks en PvdA hebben aangegeven deze update graag nog te ontvangen voor de
begrotingsbehandeling. De fractie van de VLP heeft wethouder van Ginderen verzocht in de update
ook de ontwikkeling ten aanzien van de Associate Degrees Academie alsmede het
scholingsprogramma voor arbeidsmigranten mee te nemen.
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 24 september 2020.
De PvdA-fractie heeft aangegeven een motie te overwegen t.b.v. een scholingsfonds.

6. Raadsmededeling 21-2020 Themalijnen bestaanszekerheid
Een belangrijk onderdeel van de opdracht van de kwartiermaker bestaanszekerheid is het
convergeren, verbinden en inzichtelijk maken van de diverse activiteiten en projecten op het gebied
van armoedebeleid en bestaanszekerheid en het aanbrengen van duidelijke themalijnen
daarbinnen. Met raadsmededeling 21-2020 Themalijnen bestaanszekerheid, wordt de raad hier
nader over geïnformeerd.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat het budget van 750.000 euro à 1 miljoen euro per jaar
nu zal worden opgemaakt. Dit is op zich al een mooi bericht omdat het probleem met het
armoedebeleid voorheen altijd was dat het niet kon landen bij de mensen die ondersteuning nodig
hebben. Dat is nu wel gelukt. Wethouder Koenraad heeft voorts aangegeven dat zij met de in de
raadsmededeling genoemde themalijnen beoogd focus in het armoedebeleid aan te brengen.
Binnenkort zal ook een filmpje worden gelanceerd, waarbij het gehele veld inzichtelijk wordt
gemaakt. Dan weten mensen waar ze terecht kunnen.
De kwartiermaker is tot eind dit jaar aangesteld en zal per 1 januari 2021 ook echt weg zijn. Het is
de bedoeling dat de samenleving zelf verder aan de slag gaat. Diverse fracties hebben ter
vergadering hun zorgen hierover geuit en zien toch graag borging in de vorm van een zgn.
overstijgend oliemannetje. Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat hiervoor de stuurgroep –
het breed bestuurlijk overleg in het leven is geroepen. In dit breed bestuurlijk overleg zitten: WijZijn,
MEE, CultuurLINK, Rabobank, Werkplein en ook een ervaringsdeskundige (Alwel zit niet in dit
breed overleg maar zit wel in de themalijn schuldhulp). Deze stuurgroep wordt voorgezeten door
wethouder Koenraad zelf.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven het belangrijk te vinden om ook de stem van het kind te
betrekken. Er zitten weliswaar geen kinderen in het breed bestuurlijk overleg, maar WijZijn wil aan
de slag met een separate Kinderraad.
Wethouder Koenraad heeft toegezegd om in november met een update te komen van de diverse
activiteiten en projecten binnen de themalijnen. Op verzoek van diverse fracties zal zij daarbij ook
nader ingaan op de resultaten tot nu toe.
Ten aanzien van de resultaten heeft wethouder Koenraad aangegeven dat er nog geen nulmeting
was. Daarom komt er een armoedemonitor (hier wordt aan gewerkt), zodat er een nulmeting is. Als
de armoedemonitor er eenmaal is, kan er na een half jaar worden gekeken of het beleid effect
heeft. Dit heeft dus wel nog wat tijd nodig, maar het komt.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raad van 24 september 2020.
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7. 028-2020 Vraag en Antwoord PvdA - Kanskracht
Dit betreft antwoord op vragen van de PvdA-fractie over Kanskracht.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Dit onderwerp is bij het vaststellen van de agenda van de agenda afgevoerd.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:10 uur.

