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Besluitenlijst Commissievergadering 19 januari 2017 
 

Voorzitter: C.G.M. Janssen 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: G.A.H,M. Boons, J.P.L.M van den Beemt, S. Vermeulen Roosendaalse Lijst: 

C.H.D. Hoendervangers, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.A.J.M. Goossens, J.J.M. van 
Dorst, E.J.C. de Regt CDA: M. Aygün, A.G.A. van den Nieuwenhof, A.A.M. Mol VLP: 
J.M.M. Hertogh SP: A.W. Oudhof, M.J. van der Aa, M.J.G. Heessels D66: H.W. 
Emmen, B. Taher PvdA: P.R. Klaver Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars, 
P.A.M.P. Beesems GroenLinks: - 

College: J.A.M. Verbraak, A.B.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok 
 
 
  

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  

 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 
 
Agendapunt 10 Raadsmededeling 83B-2016 Ter kennisname aanbieden regionaal jaarverslag 
leerplicht over schooljaar 2015-2016 wordt behandeld na agendapunt 5 Motie respijtzorg voor 
mantelzorgers. 
 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst  van de commissievergadering van 12 januari 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  

 
 
4. Raadsvoorstel Eigen bijdrage WMO 

Met de miljoenennota heeft de overheid een landelijke maatregel afgekondigd om de eigen 
bijdrage Wmo breed te verlagen. Deze maatregel gaat in met ingang van 1 januari 2017. 
Voorgesteld wordt de financiële drempel verder weg te nemen voor twee specifieke Wmo-
voorzieningen, te weten: Hbhplus en begeleiding (incl.dagbesteding). De raad wordt voorgesteld 
om voor deze twee Wmo-voorzieningen, ingaande 1 februari 2017, geen eigen bijdrage op te 
leggen. De totale financiële consequentie van de landelijke maatregel en geen eigen bijdrage voor 
Hbhplus en begeleiding (incl. dagbesteding) bedraagt € 1.451.500,- op jaarbasis. Hiertoe is een 
begrotingswijziging gevoegd.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 

 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Van Poppel het volgende aangegeven:  
- Roosendaal onderscheidt zich met dit voorstel van de regio. De afspraken die in de regio 

worden gemaakt moeten dan ook worden gezien als een ‘minimum-verplichting’.  
- Het gaat hier om een structurele maatregel. Deze maatregel wordt geëvalueerd in de jaarlijkse 

financiële verantwoording.  
 

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering. 
 
 
5. Raadsvoorstel Motie respijtzorg voor mantelzorgers 

In antwoord op de motie 'respijtzorg voor mantelzorgers' wordt de raad voorgesteld om deze zorg 
uit te breiden met de mogelijkheid tot het inzetten van acute respijtzorg op maat, zonder indicatie. 
Aan het mantelzorgsteunpunt zal de opdracht worden verstrekt dit nieuwe respijtaanbod binnen de 
gemeente te organiseren. Hiervoor dient een bedrag van € 100.000 beschikbaar te worden gesteld.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Van Poppel het volgende aangegeven:  
- De acute respijtzorg, daar zat vooral het manco, dit in verhouding tot de bureaucratie. Met de 

uitwerking van de motie hoopt wethouder van Poppel hier een antwoord op te bieden.  
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- Wethouder van Poppel wil eerst even aankijken hoe de uitwerking is en dan met de begroting 
met een aanbod t.b.v. een structurele aanpak te komen.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering. 
 
 

6. Raadsvoorstel Ontwikkeling Stadsoevers 
Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V. (DER B.V.) heeft de financiële middelen nodig om het 
Smart Climate Grid ten behoeve van de warmtevoorziening in Stadsoevers te realiseren. Om dit 
goed mogelijk te maken is het gewenst dat de gemeente garant staat. De raad wordt voorgesteld 
om een eenmalige agiostorting van twee miljoen Euro in DER B.V. te doen. De raad wordt tevens 
voorgesteld om garant te staan voor een lening voor een bedrag van maximaal acht miljoen Euro 
met een looptijd van maximaal 10 jaar. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven:  
- Dit proces loopt al langer en zit in de fase van uitvoering;  
- Er is sprake van een gefaseerde ontwikkeling van Stadsoevers;  
- Er is landelijk veel belangstelling voor het Smart Climate Grid dat in Stadsoevers wordt 

aangelegd; 
- Het is de bedoeling om ook de Titus Brandsmastraat aan te sluiten op de Smart Climate Grid 

(deze wordt in de bijlage niet expliciet genoemd); 
- Alternatieve energiebronnen moeten aanvullend zijn (het gaat dan met name om de inzet van 

zonnepanelen);  
- Onder meer vanuit de principes van gebiedsontwikkeling ontraadt wethouder Theunis een XL 

Supermarkt in Stadsoevers (Stadsoevers als onderdeel van de wijk Westrand).  
 

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering. 
 

 
7. Raadsvoorstel Aanpassing diverse regelgeving 

Er zijn een aantal regelingen die niet meer actueel zijn en aangepast of ingetrokken dienen te 
worden. De raad wordt voorgesteld om de Parkeerverordening, de Verordening op de heffing en 
invordering van parkeerbelastingen alsmede de Verordening op de elektronische bekendmaking te 
wijzigen. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om de Verordening maatschappelijke participatie 
schoolgaande kinderen in te trekken.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Lok het volgende aangegeven:  
- In de Parkeerverordening is getracht de bezoeker van de bewoner op enige manier tegemoet te 

komen; 
- Er kan in de toekomst worden gekeken of van 1 bezoeker (1 kenteken) er 2 of 3 kunnen 

worden gemaakt, maar in aanvang gaat het om 1 kenteken per bewoner; 
 

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de VLP komt met een stemverklaring om aan te geven dat de VLP tegen de 
Parkeerverordening zal stemmen.  

 
 

8. Lis-stuk nr. 1042047 - Brief wethouder Lok motie Leegstand 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Lok het volgende aangegeven:  
- Er is sprake van teveel vierkante meters winkeloppervlakte. De winkels moeten zoveel mogelijk 

worden geconcentreerd in de compacte binnenstad, conform het rapport ‘Roosendaal gezonde 
stad’. Buiten de compacte binnenstad is het wenselijk dat leegstaande 
winkelpanden/kantoorpanden geschikt worden gemaakt voor herbestemming ‘wonen’ om de 
leegstand terug te dringen;  

- Een leegstandsverordening biedt geen oplossing tegen leegstand; Zo is er geen lijst van 
potentiële bewoners/huurders van leegstaande winkelpanden en de gemeente heeft ook geen 
bevoegdheid ten aanzien van het stellen van huurvoorwaarden e.d.;  
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- Aanvullende kaders vanuit de raad zijn volgens wethouder Lok niet nodig, ook omdat over veel 
zaken de gemeente niet gaat. Leidraad voor het college is het rapport ‘Roosendaal gezonde 
stad’; 

- Leegstand is een gezamenlijk (zowel privaat als publiek) probleem.  
 

Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raadsvergadering.  
 
De fractie van de PvdA overweegt een motie ‘Uit leegstand; van papier naar praktijk’  
De fractie van de Nieuwe Democraten overweegt een motie ten behoeve van een aanvullend 
pakket met maatregelen tegen leegstand.  
 
 

9. Raadsmededeling 72B-2016 Gemeentegarantie De Kring i.c.m. Lis-brief 1042043 – 
Overheidsgarantie De Kring  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  
- De kritiek over de reactietermijn van de raad om wensen en bedenkingen aan te reiken trekt de 

wethouder zich aan. Wethouder Verbraak heeft aangegeven dat dit niet nog een keer zal 
gebeuren.  

- Wethouder Verbraak heeft, op verzoek van de fractie van de SP, toegezegd de raad schriftelijk 
nader te zullen informeren over de afspraken die gemaakt gaan worden over de 
restaurantfunctie. 

- De PvdA heeft aangegeven dat een wettelijk vereiste voor het afgeven van een 
gemeentegarantie is, dat in de voorfase 2 bancaire instellingen hebben moeten aangegeven 
dat ze niet kunnen financieren. De PvdA wil graag schriftelijk van de wethouder vernemen of dit 
in de voorfase tot het afgeven van de gemeentegarantie is gebeurd.   
 

Dit onderwerp wordt niet geagendeerd voor de raadsvergadering.  
 

 
10. Raadsmededeling 83B-2016 Ter kennisname aanbieden regionaal jaarverslag leerplicht over 

schooljaar 2015-2016 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Dit agendapunt is behandeld na agendapunt 5. 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  
- Leerplicht en zorg moeten meer aan elkaar worden gekoppeld; Er wordt naar gekeken hoe hier 

adequater op in kan worden gespeeld, met een minimum aan bureaucratie. Wethouder 
Verbraak heeft toegezegd om samen met portefeuillehouder Zorg bij de schoolbesturen en via 
Leerplicht op te zullen halen welke knelpunten er spelen. Deze inventarisatie zal voor de zomer 
zijn afgerond. 

- Ook het Werkplein is hierbij in beeld. 
 

Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raadsvergadering.  
 
De fractie van de PvdA overweegt een motie om garantie te krijgen dat er iets gaat gebeuren. Dit 
naar aanleiding van het rapport dat volgens de PvdA te rooskleurig is en geen volledig beeld geeft.  
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft aangegeven met de PvdA mee te willen denken.  
 
De Roosendaalse Lijst benadrukt het belang van communicatie en samenwerking en wil dit beter 
en meer SMART uitgewerkt zien. De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt daarom een 
motie. 
 
 

11. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 


