
 

 

 

 

Aanmelding vragen voor vragenhalfuur  

 

Datum: 20 december 2011 

Aan de voorzitter van de raad, 

 

Registratienummer:   VRU/2011-12-03 

 

Datum agendering: 21 december 2011 

 

Steller vragen: Cor Gabriëls 

 

Onderwerp : Transitie SIW activiteiten 

 

Toelichting :  

Recent lijken zaken aangaande SIW in een stroomversnelling te geraken waardoor de snelheid 

waarmee transitieprocessen plaatsvinden ontoereikend zijn. Roosendaalse Lijst maakt zich zorgen 

door signalen die haar uit de Roosendaalse samenleving bereiken, over de continuïteit van activiteiten 

die een evidente maatschappelijke waarde vertegenwoordigen.  

 

Activiteiten dreigen door de actualiteit rondom SIW weg te vallen, bijvoorbeeld ouderengym in de 

Bergspil. Er wordt dan naar Traverse gewezen die deze activiteiten mogelijk over zou kunnen nemen. 

Eerdere pogingen om Traverse eerder naar voren te schuiven als “hoofdaannnemer” voor het 

uitvoeren van taken door SIW voor de resterende contractduur mislukten door afwijzing SIW. De 

tweede optie die uit gesprekken met en tussen SIW, gemeente en Traverse kwam was het overnemen 

van de activiteiten van SIW waar mogelijk, maar dit kan pas wanneer SIW haar activiteiten volledig 

stopt, bijvoorbeeld door een faillissement. Traverse wil dus wel maar kan momenteel effectief niets of 

weinig doen om de beoogde transitie te borgen. Wat de burger hiervan meekrijgt zijn de 

mededelingen van SIW en die zijn abrupt en dragen op geen enkele wijze bij aan een mogelijk 

vervolgtraject. 

 

Een ander voorbeeld is JIT (Jongeren Interventie Team). Het JIT begeleidt jongeren van 12-23 jaar 

die problemen hebben (onderdak, schulden, school, werken, familie, vrienden, etc.). JIT resultaten in 

een wijk als Kalsdonk zijn duidelijk merkbaar als je alleen al kijkt naar het sterk afgenomen aantal 

escalaties in deze wijk. JIT werkt preventief en dat merk je, het is een activiteit die een duidelijk 

merkbare maatschappelijke bijdrage levert en mag dus niet tussen wal en schip geraken doordat er 



zaken spelen op het nivo van de organisaties eromheen. Daar mogen de vele vrijwilligers, 

medewerkers en zeker de doelgroepen niet de dupe van worden. Ingeval van JIT is Zuidwester in 

beeld, maar ook hier geeft huidige attitude van SIW grote risico’s.   

 

Vragen : 

1. Kunt u aangeven op welke wijze de gemeente zich inspant om  te voorkomen dat, door 

een haperende transitie van SIW naar Traverse of Zuidwester,  activiteiten die een 

bewezen maatschappelijke waarde hebben sneuvelen? 

2. Momenteel lijkt het meer om SIW zelf te gaan dan om haar activiteiten, dat lijkt niet de 

juiste prioriteit.  

Bent u het met ons eens dat het behouden van activiteiten met maatschappelijke waarde 

niet gebaat is bij het afwachten van een faillissement, maar veel meer bij krachtig 

optreden nu, zodat het voor de Roosendaalse burgers de minst mogelijke impact heeft? 

 

  

Ondertekening, 

 

Cor Gabriëls 

Roosendaalse Lijst 

  

 


