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Besluitenlijst Commissievergadering 8 oktober 2020 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: R.G.J. van Broekhoven, C.A.J.M. Goossens VLP: G.A. van Zalinge 

VVD: G.J. Vruwink, S.M.J. Vermeulen GroenLinks L.C. Villée CDA: R.C.A.W. van Nassau, A.S. 

Hamans SP: M.J.G. Heessels, A.C.A.M. Beens PvdA: M.S. Yap D66: H.W. Emmen Burger Belangen 

Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas 

Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek 

College: C.F.G.R. Koenraad, M.A.C.M.J. van Ginderen 

 

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 Burger Belangen Roosendaal verzoekt de commissie om in eerste termijn het woord 

te mogen voeren bij agendapunt 4 – Raadsmededeling 13-2020 Stand van zaken aanpak 

zwerfjongeren. De commissie heeft hiermee ingestemd. De fracties van de VLP en PvdA hebben 

hun eerste termijn op agendapunt 4 teruggetrokken. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft 

hierbij wel aangegeven dat de planning van de agenda lastig wordt, wanneer fracties ter 

vergadering de termijnen intrekken en/of verzoeken om extra eerste termijnen. De fractie van de 

Roosendaalse Lijst heeft de voorzitter van de Commissie verzocht dit bespreekbaar te maken in de 

Agendacommissie. De voorzitter heeft aangegeven dit mee te zullen nemen. 

 

De CDA-fractie heeft voorgesteld om bij agendapunt 4 eerst wethouder Koenraad het woord te 

geven, zodat zij een update kan geven voordat het debat aanvangt. Dit omdat het een 

raadsmededeling uit maart 2020. De commissie heeft hiermee ingestemd. 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de Commissievergadering van 1 oktober 2020 is ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Raadsmededeling 13-2020 Stand van zaken aanpak zwerfjongeren  

Bergen op Zoom is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang. Hieronder valt ook de 
Opvang van zwerfjongeren. WijZijn Traversegroep heeft samen met Stichting Twist een subsidie 
aangevraagd om tot een integrale aanpak van de problematiek van zwerfjongeren te komen. Met 
raadsmededeling 13-2020 wordt de raad hier nader over geïnformeerd. Als centrumgemeente 
subsidieert Bergen op Zoom een deel van de kosten voor deze aanpak. De overige kosten voor de 
aanpak worden gefinancierd vanuit de verantwoordelijkheid die elke gemeente heeft op basis van 
de Wmo.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat het niet wenselijk is om de maatschappelijke opvang 

uit te breiden. Het is juist beter om in te zetten op duurzame verandering, dat mensen ergens 

kunnen wonen met begeleiding. Hier wordt hard aan gewerkt.  

 

Wethouder Koenraad heeft zojuist te horen gekregen dat de subsidie t.b.v. het voorstel voor de 

brede aanpak is toegekend. Dit betekent o.a. dat de tussenvoorziening kan beginnen. Wethouder 

Koenraad heeft toegezegd het plan van de brede aanpak aan de raad te zullen sturen. Wethouder 

Koenraad heeft aangegeven dat zij de raad daarbij dan ook nog aanvullende informatie zal 

verstrekken m.b.t. aantallen en een stand van zaken update m.b.t. de motie Zwerfjongeren in 

Roosendaal.  

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de raad bij de Woonagenda mee zou kunnen geven 

dat er ruimte moet worden gemaakt voor deze kwetsbare doelgroepen.  
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Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 

 

Wel heeft fractie Burger Belangen Roosendaal aangegeven te zullen onderzoeken of er behoefte is 

aan een inloophuis voor zwerfjongeren.  

 

5. Ingekomen brief 284535 - E - JONGERENRAAD & JONGERENWERK - Binnengekomen 

ideeën in en aangaande Coronatijd 

Sinds 28 mei zijn de Jongerenraad Roosendaal en Jongerenwerk Roosendaal (van de 
WijZijnTraverse Groep) de samenwerking aangegaan om de ideeën van jongeren in en aangaande 
deze coronatijd te verzamelen. Op 30 juni zijn de ontvangen ideeën gepresenteerd aan het college. 
In deze ingekomen brief informeren de Jongerenraad en Jongerenwerk de gemeenteraad over de 
binnengekomen ideeën. Zij hopen zo ook invulling te geven aan de door de raad op 11 juni jl. 
aangenomen eigenstandige motie ‘Jongeren in actie tijdens de coronacrisis’. 
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen  

 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat er op dit moment al veel gebeurt en dat veel ook 

past in lopende trajecten. Wethouder van Ginderen heeft wel aangegeven dat er nog een (tweede) 

digitale uitvraag loopt/komt. Hier komen mogelijk ook nog acties uit die kunnen worden 

meegenomen. Dit ook in het licht van de motie Jongeren in actie tijdens de coronacrisis (en t.b.v. 

een zgn. winterprogramma). Wethouder van Ginderen gaat binnenkort in gesprek met de 

Jongerenraad over hun ideeën en suggesties en stelt voor om hierin samen met de raad op te 

trekken. Wethouder van Ginderen vindt het daarbij belangrijk dat de gemeente uitdraagt, dat de 

stappen worden gezet de stappen zijn die de gemeente op dit moment kan realiseren, ondanks de 

coronapandemie.  

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 

 

6. Raadsmededeling 44-2020 Eindrapport studentonderzoek  

Steeds meer mbo- en hbo-studenten volgen in Roosendaal hun opleiding en gaan zich daarna op 
de arbeidsmarkt begeven. Dat vraagt om specifiek beleid om deze talenten voor, tijdens en na hun 
studietijd aan Roosendaal te binden. De gemeenteraad heeft dit onderkend en de motie 
'Roosendaal Studentenstad' unaniem aangenomen. In de motie wordt gevraagd onderzoek te 
doen naar de beleving van studenten van Roosendaal als studentenstad. Dit onderzoek is in 2019 
uitgevoerd. Op woensdag 3 mei zijn de resultaten tijdens een themabijeenkomst aan de raad 
gepresenteerd. De inbreng van die avond is verwerkt in het eindrapport. Met raadsmededeling 44-
2020 neemt de raad kennis van het eindrapport over het onderzoek naar studenten in Roosendaal.  
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 

 

Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat het hier gaat om een brede aanpak die niet alleen 

bij de wethouder onderwijs ligt, maar college breed en bijvoorbeeld ook bij de verantwoordelijk 

portefeuillehouders voor wonen, binnenstad en bedrijfsleven. Denk hierbij o.a. aan het realiseren 

van studentenhuisvesting (waarbij wethouder van Ginderen heeft aangegeven of het nog maar de 

vraag is of meer studentenhuisvesting ook daadwerkelijk zal leiden tot meer instroom) en korting bij 

lokale ondernemers.  

 

De VVD-fractie heeft hierbij concreet de vraag gesteld of het mogelijk is om tot een aanvulling op 

de Roospas te komen, in combinatie met een studentenpas. De VVD denkt hierbij bijvoorbeeld aan 

extra korting voor studenten of de mogelijkheid van een zgn. studentenhap. Wethouder van 

Ginderen heeft aangegeven dat hij dit met wethouder Lok zal bespreken.  

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur. 
 


