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Besluitenlijst Commissievergadering 9 februari 2017 
 

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

C.H.D. Hoendervangers, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.A.J.M. Goossens, C.J. 
Gabriëls, R.G.J. van Broekhoven CDA: A.G.A. van den Nieuwenhof, A.A.M. Mol VLP: 
J.M.M. Hertogh, W.C.H. Brouwers SP: A.W. Oudhof, B.Missal, M.J.G. Heessels D66: 
H.W. Emmen, K.A. Raggers PvdA: M.S. Yap Nieuwe Democraten: A.J. 
Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems GroenLinks: - 

College: J.A.M. Verbraak, C.A. Lok 
 
 
  

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 21:00 uur.  

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst  van de commissievergadering van 19 januari 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Raadsvoorstel Concept Herstructureringsplan WVS-Groep en Ketensamenwerking i.c.m. 2-

2017 Raadsmededeling Dienstverleningsovereenkomst SW 2017 irt financiële situatie SW en 
persbericht WVS 
In de negen samenwerkende gemeenten wordt het concept herstructureringsplan WVS en 
Ketensamenwerking voorgelegd om de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen een zienswijze 
op te stellen. Op basis van de zienswijzen van de 9 gemeenten volgt een definitief voorstel voor de 
herstructurering WVS en Ketensamenwerking. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  
- 8 maart 2017 gaat een delegatie van het algemeen bestuur in gesprek met staatssecretaris 

Klijnsma over de onlangs verzonden brief vanuit de 9 samenwerkende gemeenten aan de 
staatssecretaris over de financiële situatie van de sociale werkvoorziening (als gevolg van 
effecten van de landelijke maatregelen). De raad ontvangt hiervan een terugkoppeling.   

- Van de drie dagelijkse besturen wordt 1 dagelijks bestuur (DB) gemaakt. Zeer binnenkort 
komen de 3 DB’s samen om hier de lijn nader voor uit te zetten. 

- De transitiemanager gaat nu werken aan een ombouwplan. Dit ombouwplan zal medio juni 
2017 gereed zijn. Dit plan zal ook meer inzicht geven in de financiële risico’s. 

- Er is volgens wethouder Verbraak geen sprake van een nieuwe naam voor de organisatie.  
- Rendabele PMC’s worden niet afgestoten. Op suggestie van de fractie van de Roosendaalse 

Lijst heeft wethouder Verbraak bovendien aangegeven dat hij de suggestie mee zal nemen om 
PMC’s die niet rendabel zijn overeind te houden, ten einde bepaalde doelgroepen te kunnen 
bereiken.  

- Vandaag is bekend geworden dat er 10 zgn. Werk-Op-Maat (Wom) banen bij de gemeente 
Roosendaal zullen starten (Wom-banen zijn gesubsidieerde banen, die de stap naar een 
reguliere baan in de toekomst gemakkelijker moeten maken).  

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De Nieuwe Democraten overwegen een wijzigingsvoorstel. Zij zouden graag zien dat aan de 
zienswijze expliciet wordt toegevoegd dat de rekening van de tekorten richting Den Haag wordt 
gestuurd.  
 
De fracties van D66, CDA, PvdA, Nieuwe Democraten, SP en Roosendaalse Lijst hebben allen 
aangegeven te overwegen de zienswijze aan te vullen, waarbij  naast het financiële aspect meer 
wordt ingegaan op het menselijke aspect (de mens in het plan centraler zetten).  
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De SP-fractie wil ook nog kijken naar het gebruik van de reserve. De fractie van de SP komt met 
een voorstel hiervoor.  
 

5. Raadsmededeling 80O-2016 Verkeersmaatregelen Leemstraat e.o. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Lok het volgende aangegeven:  
- Er is gekeken naar de mogelijkheden voor een fietspad aan twee kanten. Het beste alternatief 

zou aan de noordzijde zijn. Dit is (deels) het grondgebied van de gemeente Rucphen. De 
gemeente Rucphen heeft aangegeven geen medewerking te willen verlenen aan een fietspad 
langs de Leemstraat. De gemeente Rucphen ging voor de optie: een veilige fietsroute (2-zijdig, 
vrij liggend) langs de Bredaseweg.  

- De kosten voor een fietspad langs de Leemstraat zijn erg hoog. Er moet hiervoor o.a. grond 
worden aangekocht, maar dan nog zou er slechts sprake kunnen zijn van een half fietspad, 
want halverwege begint de gemeente Rucphen en die werkt niet mee.   

- In de breed-samengestelde werkgroep heeft men ingestemd met het pakket aan maatregelen. 
- Wanneer aan de uitvoering van het pakket aan verkeersmaatregelen kan worden begonnen, 

zal hiervoor ook subsidie worden aangevraagd.  
 

Deze raadsmededeling gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. 
 

De fracties van de VLP en de Nieuwe Democraten hebben aangekondigd met (een) motie(s) te 
zullen komen ten behoeve van een vrij liggend fietspad aan de Leemstraat. 

 
6. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur. 
 


