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Besluitenlijst Commissievergadering 15 oktober 2015 
 

Voorzitter: R. Breedveld 
Secretaris: R.C.G. Dam 
Deelnemers: VVD: J.J.M.M. Wezenbeek, G.A.H.M. Boons Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer, 

R.G.J van Broekhoven, C.A.J.M. Goossens, J.C.J.M. van Dorst CDA: A.A.M. Mol, M. 
Aygün, M.A.C.M.J. van Ginderen VLP: J.M.M. Hertogh, M. Verbeek SP: A.W Oudhof, 
C.A.E.M. van Poppel, M.J. van der Aa PvdA: M.S. Yap, E. Derks D66: K.A. Raggers 
Nieuwe Democraten: P.A.M.P. Beesems, A.J. Schijvenaars GroenLinks: C.F.G.R. 
Koenraad Partij Verhoeven: G.A.W.A. Verhoeven 

  College: J.A.M. Verbraak 
 
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 21.10 uur. 
 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
  

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 1 oktober jl. is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

4. RAADSMEDEDELING 44O-2015 HERSTRUCTURERING WVS-GROEP 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Wethouder Verbraak heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven: 

 Er komt op korte termijn een notitie naar de raad ten aanzien van hoe de 9 gemeenten om 
denken te gaan met beschut werken.  

 Wethouder Verbraak heeft aangegeven binnenkort de raad te zullen vragen om samen 
met hem aan een buddytraject voor WAJONG-jongeren deel te nemen.  
 

Wethouder Verbraak heeft toegezegd de volgende vragen schriftelijk te zullen beantwoorden  
1. Wat is het percentage van mensen die via Baanbrekend aan de slag gaan en na 6 maanden 
nog aan het werk zijn?  
2. Hoeveel procent heeft Baanbrekend tot nu toe bemiddeld en geplaatst van de groep mensen 
met een 60-80% inverdiencapaciteit. Wat is het resultaat?    
3. Zijn er bij de gemeente of bij het leerwerkbedrijf concrete aanvragen gedaan voor beschut 
werk?  
 
De fracties van de Roosendaalse Lijst, PvdA en VLP hebben aangegeven de schriftelijke 
beantwoording van de wethouder op deze vragen te zullen afwachten en dit te zullen bespreken in 
de fractie alvorens aan de griffie aan te zullen geven of deze raadsmededeling al dan niet als C-
stuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering.  

 
 
5. ECONOMISCH ACTIEPLAN 

Meer werk, meer bedrijven en passend werk voor zoveel mogelijk inwoners, daar gaan we 
voor in Roosendaal. Tijdens de crisis zijn in Roosendaal ongeveer 4000 arbeidsplaatsen 
verdwenen. Eind 2018 moet minstens de helft van dat verlies zijn ingelopen, en willen we 
tenminste 75 mensen uit de bijstand aan werk hebben geholpen. In het Economisch Actieplan 
beschrijven we hoe we dat gaan doen. Waar het op neerkomt: de gemeente stimuleert 
ondernemers en initiatiefnemers die voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling 
kunnen zorgen. We doen het uiteindelijk samen. De raad wordt gevraagd om het Economisch 
actieplan vast te stellen en hiervoor € 1.228.000 beschikbaar te tellen. 
Portefeuillehouder: Verbraak 
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De fracties van de Nieuwe Democraten, Partij Verhoeven, PvdA, GroenLinks, VLP, SP, 
Roosendaalse Lijst, D66 en VVD hebben in eerste termijn het woord gevoerd. De vergadering is 
hierna gesloten. De behandeling van dit raadsvoorstel wordt in een volgende 
commissievergadering voortgezet.  
 
 

6. LIS 941959 – BRIEF COLLEGE INZAKE OMGEVINGSDIENST MIDDEN-EN WEST-BRABANT  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Dit punt is, omwille van de tijd, doorgeschoven naar de volgende Commissievergadering. 
 
 

7. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur. 
 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
R. Breedveld 


