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Besluitenlijst Commissievergadering 12 januari 2017 
 

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: G.A.H,M. Boons, G.A.W.A. Verhoeven, A.T. Eijck Roosendaalse Lijst: C.H.D. 

Hoendervangers, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.A.J.M. Goossens, J.J.M. van Dorst, 
C.J. Gabriëls, R. Niehot CDA: M. Aygün, A.S. Hamans  VLP: A. van Gestel, W.C.H. 
Brouwers, M.W.C. Verbeek SP: A.W. Oudhof, M.J. van der Aa D66: H.W. Emmen 
PvdA: M.S. Yap 
Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems 

College: J.A.M. Verbraak 
 
 
  

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  
 
De commissie is akkoord met het aanbod themabijeenkomsten en hoorzittingen. 
 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft als mede-indiener van de motie om een eerste termijn 
verzocht bij agendapunt 4: Eigenstandige motie VLP – Voorkom sluiting buurthuizen. De commissie 
heeft hier mee ingestemd. 
 
De fracties van de SP en PvdA hebben het voorstel gedaan om agendapunt 6 – Raadsmededeling 
73O-2016 Integraal armoedebeleid in een latere commissievergadering te bespreken. Dit in 
verband met de raadsinformatiebijeenkomst armoedebeleid die later deze maand wordt gehouden. 
De commissie heeft met dit voorstel ingestemd. Agendapunt 6 is hiermee komen te vervallen.  
 
Bij agendapunt 3 – Besluitenlijst, zal naast het vaststellen van de besluitenlijst van 15 december 
2016 tevens de aangepaste besluitenlijst van 8 december 2016 worden vastgesteld.  
 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijsten  van de commissievergaderingen van 8 december 2016 (aangepaste versie) en 
15 december 2016 zijn ter vergadering vastgesteld.  

 
 
4. Eigenstandige motie VLP – Voorkomen sluiting buurthuizen 
 

Deze eigenstandige motie gaat als C-stuk naar de raadsvergadering. Dhr. Van Gestel van de VLP-
fractie heeft aangegeven open te staan voor inbreng van de andere fracties en dat de motie 
derhalve mogelijk hierop zal worden aangepast.  

 
 
5. Raadsvoorstel vervanging tijdelijke huisvesting Openbare Basisschool (OBS) De Klimroos 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de huidige 3 semipermanente lokalen bij OBS De 
Klimroos te vervangen door 6 nieuwe en bij de Cortendijckschool de 3 huidige semipermanente 
lokalen te verwijderen. Zo kunnen beide scholen zich toekomstbestendig ontwikkelen. Om dit 
mogelijk te maken wordt de gemeenteraad voorgesteld om een krediet van € 723.380,00 
beschikbaar te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven: 
 
- Overcapaciteit Cortendijckschool: wordt in de toekomst IKC (Integraal Kind Centrum) in 

Kortendijk, waarbij samenwerking met Klaverweide en de Saffier. 
- Doordecentralisatie: in maart 2017 definitief knopen doorhakken. Daarna raad informeren. 
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Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering. 
 

 
6. Raadsmededeling 73O-2016 Integraal armoedebeleid 

Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 
 
Dit onderwerp is bij het vaststellen van de agenda (zie agendapunt 2) van de agenda afgehaald.  
 
 

7. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 


