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Besluitenlijst Commissievergadering 9 juni 2016 
 

Voorzitter: G.A.W.A. Verhoeven 
Secretaris: E.M. Roelfsema 
Deelnemers: VVD: J.P.L.M. van den Beemt, J.J.M.M. Weezenbeek Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. 

de Beer-van Kaam, J.C.J.M. van Dorst, R.G.J. van Broekhoven, C.A.J.M. Goossens 
CDA: M.A.C.M.J. van Ginderen, S. Hamans, R. Breedveld VLP: M. Verbeek, J.F.A. 
Heeren SP: M.A.K. van Heumen D66: K.A. Raggers, H.W. Emmen PvdA: E. Derks 
Nieuwe Democraten: P.A.M.P. Beesems GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad Partij 
Verhoeven: J.M. Metske 

  College:  J.M.L. Niederer, A.A.B. Theunis, H.J. Polderman, C.A. Lok  

 
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 22:00 uur.  
 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld:  
 
De fractie van het CDA heeft om een eerste termijn verzocht bij agendapunt 4: Raadsvoorstel 
Begrotingen 2017 en (voorlopige) Jaarrekeningen 2015 Gemeenschappelijke Regelingen. De 
commissie heeft hiermee ingestemd.  
 

 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 19 mei en 26 mei 2016 zijn ongewijzigd 
vastgesteld.  

 
 
4. RAADSVOORSTEL BEGROTINGEN 2017 EN (VOORLOPIGE) JAARREKENINGEN 2015 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 
De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen 
van deze gemeenschappelijke regelingen hebben hun begroting 2017 ingediend om de raad in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Van de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant is tevens de begroting 2016 ontvangen voor een zienswijze. De eventueel uit de 
begrotingen voortvloeiende financiële consequenties worden meegenomen in de reguliere P&C-
cyclus. De ontvangen (voorlopige) jaarrekeningen 2015 worden ter kennisname aan de raad 
aangeboden. Portefeuillehouders: Niederer, Theunis, Verbraak, Polderman en Lok 

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering.  
 
De fractie van de VLP overweegt een amendement op de zienswijze op de begroting van de WVS-
groep ten aanzien van de ketenbegroting.  
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft een amendement aangekondigd t.b.v. een onderzoek 
naar samenvoeging van WVS-Groep, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD en overweegt 
daarnaast een motie rondom de Nuggers. 

 
De fractie van de D66 overweegt een motie om het financiële risico m.b.t. OMWB voor de 
gemeente Roosendaal zoveel mogelijk te beperken. 
 
Het College heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven: 
- Wethouder Theunis heeft aangegeven dat dit voor het eerst is dat alle begrotingen van de 

gemeenschappelijke regelingen bij elkaar zijn gevoegd in 1 raadsvoorstel en voorzien van alle 
zienswijzen bij elkaar. Wethouder Theunis heeft aangegeven dat getracht wordt om dit in de 
toekomst nog verder te comprimeren.  
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- De consequenties van de Omgevingswet zijn nog niet geheel inzichtelijk. Gecombineerd met 
een groep gemeenten en de OMWB wordt gekeken naar wat dit in de praktijk zal gaan 
betekenen. 

- Wethouder Verbraak heeft aangegeven dat de herstructurering van de WVS op volle toeren 
draait. De raad wordt over de tussenstand van zaken van het transitieproces van de WVS kort 
na het zomerreces bijgepraat. 

- Burgemeester Niederer benadrukt dat de gemeenschappelijke regelingen als verlengd lokaal 
bestuur worden beschouwd. Er wordt daarom momenteel gekeken naar een kwaliteitsslag voor 
wat betreft de vertegenwoordigingen in de gemeenschappelijke regelingen.   

 
 
5. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 
 
 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
G.A.W.A. Verhoeven 

 
 


