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Besluitenlijst Commissievergadering 5 november 2015 
 

Voorzitter: G.A.W.A. Verhoeven 
Secretaris: C.M.W.P. Bartels 
Deelnemers: VVD: J.J.M.M. Wezenbeek, J.P.L.M van den Beemt Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de 

Beer, A.J. Vrolijk, C.H.D. Hoendervangers, R. Niehot, J.C.J.M. van Dorst CDA: 
M.A.C.M.J. van Ginderen, A.G.A. van den Nieuwenhof-vleeshouwers VLP: J.M.M. 
Hertogh, G.A.C.M. van Reusel, M. Verbeek SP: A.W Oudhof, C.A.E.M. van Poppel, 
M.J. van der Aa PvdA: E. Derks D66: H.W. Emmen Nieuwe Democraten: A.J. 
Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad Partij Verhoeven: 
J.M. Metske 

  College: H.J. Polderman, A.A.B. Theunis 
 
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 21.05 uur. 
 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 22 oktober jl. is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

4. RAADSMEDEDELING 41O-2015 GEBUNDELDE KRACHT – VERANDERAGENDA SOCIAAL 
DOMEIN 
Portefeuillehouder: wethouder Polderman 
 
Vervolg van de Commissievergadering van 1 oktober jl. Er is aangevangen met de reactie van de 
wethouder na eerste termijn.  
 
Wethouder Polderman heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven: 

 Gezien de ontwikkelingen en de veelheid aan vragen wordt de raad in een separate 
themabijeenkomst nader geïnformeerd over de stand van zaken in het sociaal domein. 
Deze bijeenkomst kan op korte termijn worden georganiseerd.  

 Schuldhulpverlening en armoedebestrijding vormen een integraal onderdeel van de 
veranderagenda Sociaal Domein. 

 Bestrijding van eenzaamheid (ook onder jongeren) is een onderwerp wat als 
aandachtspunt in de hulpverlening meegenomen wordt. 

 De totstandkoming van de coördinatie van de informatie-uitwisseling tussen de betrokken 
organisaties heeft veel draagvlak, maar heeft de tijd nodig. 

 Het te vormen steunpunt Mantelzorg vanuit de Groene Mantel is belangrijk voor de 
ondersteuning van mantelzorgers.    

 Fysieke benadering van de Toegang blijft mogelijk naast de digitale wijze. Er zal hulp 
worden geboden om mensen meer digitaal vaardig te maken.       

 Binnen enkele weken komt er een voorstel naar de raad in relatie tot de Toegang. 
 
Dit punt komt niet terug op de agenda van de raadsvergadering.  
 
 

5. LIS 941959 – BRIEF COLLEGE INZAKE OMGEVINGSDIENST MIDDEN-EN WEST-BRABANT  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Theunis heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven:  

 De taken, zoals die zijn neergelegd bij de Omgevingsdienst, worden goed uitgevoerd.  
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 Roosendaal heeft budget overgehouden, dat voor de uitvoering door de OMWB was 
geraamd. Dit is niet terug te zien in de jaarrekening. Het geld is vastgehouden omdat er 
sprake is van een problematiek, waardoor behoedzaamheid geboden is. Het geld blijft 
geparkeerd voor het geval dat Roosendaal alsnog wordt aangeslagen. 

 Dit jaar zal leiden tot een miljoenentekort, wat een structureel karakter zal hebben 
(meerjarenprognose). Het aandeel van Roosendaal is 4%.   

 Een redelijk gedetailleerde prognose voor het tekort van dit jaar zal eind november aan 
het AB bekend worden gemaakt. Wethouder Theunis verwacht daarnaast dat de 
begroting nog dit jaar aan het AB kan worden gepresenteerd.  

 Afwikkeling liquidatie van de Regionale Milieudienst: hier is sprake van langlopende 
disputen. De balans moet nog worden opgemaakt ten aanzien van wat aan eenmalig 
verlies wordt geleden. Het gaat waarschijnlijk om een verlies van enkele tonnen. 

 Met de griffie wordt gekeken naar een moment om in een workshop voor de raad twee 
gemeenschappelijke regelingen in casuïstiek te behandelen.  
  

Dit punt komt niet terug op de agenda van de raadsvergadering.  
 

 
6. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur. 
 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
G.A.W.A. Verhoeven 


