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Besluitenlijst Commissievergadering 23 maart 2017 
 

Voorzitter: C.G.M. Janssen 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: G.A.H.M. Boons, S. Vermeulen, J.J.M.M. Wezenbeek Roosendaalse Lijst: 

Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.A.J.M. Goossens, R.G.J. van Broekhoven, J.C.J.M. 
van Dorst, A.J. Vrolijk CDA: A.G.A. van den Nieuwenhof, M.A.C.M.J. van Ginderen, 
A.A.M. Mol VLP: A. van Gestel, W.C.H. Brouwers, M. Verbeek SP: A.W. Oudhof, 
M.A.K. van Heumen, M.J.G. Heessels D66: K.A. Raggers, H.W. Emmen, W. 
Reijnders PvdA: M.S. Yap Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. 
Beesems GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad 

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

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  

 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
In verband met de belangstelling op de publieke tribune voor agendapunt 7 (aanbesteding 
HbHplus) wordt agendapunt 7 na agendapunt 3 behandeld. 
 
GroenLinks heeft aangegeven geen eerste termijn te hoeven bij agendapunten 6 en 7.  

  
 
3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst  van de commissievergadering van 23 februari 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
4. Lis-brief nr. 1045030 wethouder Verbraak Economische Actiepunten i.c.m. vragen PvdA – 

Roosendaal moet vooruit, samen vooruit  
Brief waarin de raad geïnformeerd wordt over de Economische Barometer 2016 en over de lopende 
uitvoering van de economische actiepunten. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Dit onderwerp is omwille van de tijd doorgeschoven naar een volgende commissievergadering. 

 
 

5. Raadsvoorstel Herziene begroting WVS-groep 
De Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep (GR WVS) biedt een concept herziene begroting 
2017 aan voor een zienswijze van de deelnemende gemeenten. Twee financiële tegenvallers zijn 
de reden om de reeds vastgestelde begroting tussentijds te herzien.  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  

- Wethouder Verbraak geeft aan dat het samenwerkingsverband van de samenwerkende 
gemeenten zich beraadt om, in reactie op de brief van staatssecretaris Klijnsma (d.d. 14 
maart jl.) een reactie te sturen naar de onderhandelaars bij het Kabinet en alle nieuwe 
Tweede Kamer fracties. Dit omdat er toch grote zorgen zijn wat betreft de financiën, 
waarop WVS behoorlijk is gekort.   

 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering. 
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6. Raadsvoorstel Vervolg op de Cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal i.c.m. 

Raadsmededeling 85B-2016 Cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal 
Eind december heeft het Cultuurnetwerk Roosendaal een Cultuurnota aangeboden aan de 
gemeente Roosendaal. Deze cultuurnota beschrijft hoe creatieve ondernemers, professionele 
organisaties en verenigingen samen een culturele netwerkorganisatie vormen. De cultuurnota 
beschrijft dat cultuur niet op zichzelf staat maar verbinding heeft met educatie, economie, 
citymarketing en de ontwikkeling van creatieve economie en cultuur voor mensen in de wijken en 
dorpen. De cultuurnota beschrijft verder proefprojecten waarmee nieuwe werkwijzen ontwikkeld 
worden. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  

- Als je wilt wat er in deze Cultuurnota staat, zullen daarvoor aanvullende middelen benodigd 
zijn. Een voorstel hiertoe komt naar de raad (wethouder Verbraak noemt een bedrag van 
structureel minimaal 500.000 euro). 

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 

 
De CDA-fractie kondigt aan samen met de VVD-fractie een motie in te zullen dienen ten behoeve 
van het onderzoeken van de mogelijkheden (behoefte en haalbaarheid) van een eenmalige 
financiële investering in het project Dansplein/NS-stationsgebouw.  
 
De fractie van de PvdA wenst de kaders scherper te stellen waarbinnen het Cultuurnetwerk 
Roosendaal dient te opereren en wenst dit te bewerkstelligen via een amendering van het 
raadsvoorstel. 
 
Dit raadsvoorstel is behandeld in 1 termijn.  
 

 

7. Vragen CDA Aanbesteding huishoudelijke hulp i.c.m. Vragen SP menselijke maat bij 
aanbesteding thuiszorg (HbHplus) i.c.m. Vragen PvdA en GroenLinks Met hart voor de zorg 
Betreft antwoorden op diverse schriftelijke vragen rondom de aanbesteding van de huishoudelijke 
zorg. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 

 
Dit agendapunt is na agendapunt 3 behandeld i.v.m. de belangstelling voor dit onderwerp op de 
publieke tribune. 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Van Poppel het volgende aangegeven:  

- Eind april zal bekend zijn wat de gesprekken tussen de zorgaanbieders hebben 
opgeleverd. De raad zal hierover worden geïnformeerd. 

- Wethouder Van Poppel heeft de fractie van het CDA toegezegd om schriftelijk de 
stellingsregel te onderbouwen dat het niet is toegestaan in Europese aanbestedingen om 
lokale partijen te begunstigen.   

- Wethouder van Poppel heeft aangegeven dat hij de cliënttevredenheid goed zal monitoren. 
Wethouder van Poppel heeft aangegeven hier een half jaar voor in acht te willen nemen, 
omdat er dan ook cijfers zijn om op terug te kunnen kijken.  

 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering.  
 
De fractie van het CDA overweegt vanuit de controlerende rol van de raad een motie ten behoeve 
van monitoring (met bepaalde ijkmomenten), o.a. ten aanzien van de keuzevrijheid van cliënten.  
 
De fractie van de PvdA buigt zich nog over de consequenties, mogelijk in de vorm van een motie, 
over het politiek handelen van wethouder van Poppel; De wethouder heeft eerder de 
gemeenteraad, zowel schriftelijk als mondeling, toegezegd dat de keuzevrijheid bij de HbH 
gegarandeerd is voor de bestaande cliënten en dit blijkt achteraf slechts een 
inspanningsverplichting te zijn, zonder keiharde garanties. 
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8. Vragen Nieuwe Democraten Onderwijshuisvesting - stand van zaken 
Betreft antwoorden op schriftelijke vragen van de Nieuwe Democraten over de doordecentralisatie 
van de onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs.  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Dit onderwerp is omwille van de tijd doorgeschoven naar een volgende commissievergadering. 
 
 

9. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur. 
 


