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Onderwerp Woonvooziening Drugsverslaafden

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Polderman

Schriftelijke vraag

Op 20 januari jl. stelden wij vragen over de besluitvorming omtrent het wel of niet
doorgaan van de realisatie van de voorgenomen woonvoorziening voor drugs-
verslaafden aan de Wouwseweg. ln de beantwoording gaf u ondermeer aan:

in het 1" kwartaal van 2016 wordt een memo gemaakt met de stand van
zaken van de lobby voor de woonvorm chronisch drugsverslaafden, zodal
gemeenteraden eenduidig geïnformeerd kunnen worden

ln regionaal verband is afgesproken om Bergen op Zoom nog een laruartaal de
tijd te geven (1e kw.2016) om de laatste bestuurlijke stap in de lobby te
zetten

De Roosendaalse Lijst heeft, nu het 1e kwartaal van 2016 bijna verstreken is, enkele
aanvullende vragen:

1. ls de genoemde memo al gemaakt en zo ja, wat staat hierin? Zo nee,
wanneer kunnen we deze memo (uiterlijk) verwachten?

2. ls er al iets te melden van de laatste bestuurlijke stap in de lobby van Bergen
op Zoom en zo ja: wat? Zo nee, wanneer kunnen we deze (uiterlijk)
ven¡vachten?

3. ZIjn er nog verdere ontwikkelingen ín dit dossier?

Fractie Roosendaalse Lijst,

Sjef van Dorst en Eric de Regt
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Wij beantwoorden de vragen als volgt:

Op dit moment wordt de memo door de gemeente Bergen op Zoom opgesteld. Zij geeft hierbij
aan, volgens afspraak, te koersen op het aanleveren van de memo eind dit kwartaal.

2. Hierover hebben we vanuit Bergen op Zoom nog niets vernomen. Via de memo worden we
geinformeerd over de genomen stappen in het lobbytraject en de uitkomst daarvan.

Zover bijons bekend zijn er op dit moment geen ontwikkelingen te melden. Wijzijn in añruachting

van de memo vanuit de gemeente Bergen op Zoom. Naar aanleiding van de uitkomsten van het
lobbytraject zal worden bepaald hoe regionaal het besluitvormingstraject eruit gaat zien. Hierover
wordt u via de memo geinformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester & Wethouders van Roosendaal
Namens dezen,

De wethouder voor Wmo/armoedebeleid

rt
Hugo Polderman


