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Besluitenlijst Commissievergadering 23 en 30 november 2017 

Aanwezigen 

Voorzitter: R. Breedveld 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: S. Vermeulen, G.A.H.M. Boons (alleen 23/11), J.J.M.M. Wezenbeek, J.P.L.M. 

van den Beemt (alleen 30/11) Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C. 
Goossens (alleen 23/11), E.J.C. de Regt (alleen 30/11), C.H.D. Hoendervangers, J. 
Vrolijk, I. Raaijmakers (alleen 23/11), C.J. Gabriëls (alleen 30/11) CDA: R. van 
Ginderen, M. Aygün, A.G.A. van den Nieuwenhof (alleen 30/11) VLP: A. van Gestel, 
W.C.H. Brouwers (alleen 23/11), M. Verbeek SP: A.W. Oudhof, M.J.G. Heessels, B. 
Missal (alleen 30/11) D66: H.W. Emmen PvdA: P.R. Klaver, M.S. Yap Nieuwe 
Democraten: P.A.M.P. Beesems, A.J. Schijvenaars (alleen 23/11) GroenLinks: 
C.F.G.R. Koenraad 

College: A.A.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, J.A.M. Verbraak 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 

De voorzitter opent de vergadering op 23 november 2017 om 19.30 uur. 
 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 16 november 2017 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4. Eigenstandige Motie VVD – Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen 

 
De eigenstandige motie gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering.  

 
 

5. Raadsvoorstel Herontwikkeling Mariadal 
De raad wordt voorgesteld om het college op te dragen het plan Mariadal ‘Hortus Conclusus, 
Wending naar een nieuwe wereld’ in overleg met de provincie door de ontwikkelaar uit te laten 
werken en een bestemmingsplanprocedure voor te bereiden. Daarnaast wordt de raad voorgesteld 
een eenmalige financiële bijdrage aan het plan te leveren van € 450.000,- en deze bijdrage te 
dekken uit de Bestemmingsreserve Vastgoed.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- Het plan zoals dat nu voorligt is niet te amenderen.  
- Hierna volgt de bestemmingsplanfase en zal de gehele l-vorm vanaf Kober, Jeroen 

Boschschool, Stadskantoor en de nieuw te bouwen Gertrudismavo worden meegenomen. 
Hierin wordt ook het door de stadsarchitect genoemde plein naast het Stadskantoor 
opgenomen; 

- Tevens zal in de bestemmingsplanfase onderzoek worden gedaan naar parkeerdruk; 
- Er komt een inventarisatie van verenigingen/clubs die een bepaalde huisvestingsbehoefte 

hebben. Het resultaat zal aan de raad worden medegedeeld.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering. 
 

6. Raadsmededeling 70-2017 Verlenging financiering Borchwerf II CV 
Het college heeft besloten de financiering van Borchwerf II te verlengen. De raad wordt in de 
gelegenheid gesteld om uiterlijk 7 december 2017 wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
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Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- Wethouder Theunis doet de oproep aan Heijmans om de samenwerking in tact te houden tot 

einde project. Hierbij heeft wethouder Theunis de verwachting uitgesproken dat, met de huidige 
prognose verkoop gronden, de financiering Borchwerf CV/BV eind 2018 kan worden afgerond; 

- Op de vraag van de VVD-fractie waarom de raad niet wordt gevraagd om eventuele wensen en 
bedenkingen te uiten op het verlengen van de lening van Roosendaal Borchwerf II BV aan 
Borchwerf II CV ad €687.500 met 2 jaar, heeft wethouder Theunis aangegeven dit nog na te 
zullen gaan.  

- Mocht Heijmans toch besluiten eerder uit te stappen, dan moet de CV/BV worden ontbonden 
en komt dit terug naar de raad.  

 
Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering.  

 
 

7. Raadsmededeling 69-2017 Beleidsnota Integraal armoedebeleid 
Met raadsmededeling 69-2017 wordt de raad in kennis gesteld van de beleidsnota Integraal 
Armoedebeleid en de directe invulling ervan. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel  
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Van Poppel het volgende aangegeven: 
- Wethouder van Poppel heeft aangegeven te denken met een halve fte armoederegisseur uit te 

kunnen komen, mocht dit niet het geval zijn, dan zal dit op dat moment worden herzien. 
- Wethouder van Poppel wil in kaart brengen of er goed gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande regelingen, dus om te kijken of er niet structureel geld blijft liggen (zgn. 
‘regelingencheck’) 

- Wethouder van Poppel heeft, op verzoek van de Roosendaalse Lijst, toegezegd om aan de 
raad te zullen terugkoppelen hoe de output uit de gesprekken met kinderen over armoede 
gekoppeld wordt aan het Kindpakket.  
 

Dit raadsvoorstel gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering 
 
De SP-fractie komt met een motie ten aanzien van werk en armoede. 
 
De PvdA-fractie komt met een motie met betrekking tot een fonds schuldenopvang jongeren. 
 
De fractie van GroenLinks overweegt een motie ten behoeve van inzet van een 
ervaringsdeskundige. 
 
De fractie van de Nieuwe Democraten komt met een motie ‘Handen aan de ploeg’.  
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie t.b.v. uitbreiding van de opdracht aan de 
armoederegisseur. Tevens overweegt de Roosendaalse Lijst een motie ten behoeve van een 
buddy-systeem kansrijk-kansarm. Daarnaast overweegt de fractie van de Roosendaalse Lijst een 
motie om alle, maar zeker de benoemde doelgroepen die maandelijks tekort komen, in het rapport 
rekenkamer in beeld te krijgen voor de Roosendaalse situatie. Waarna direct de, dan in beeld 
zijnde mensen uit maandelijks extra tekortkomende doelgroepen, met prioriteit geholpen worden 
met een regelingencheck en indien nodig extra ondersteuning. 

  
 
N.B. De vergadering is op 23 november 2017 om 23.00 uur geschorst na de reactie van de 
wethouder op de eerste termijn (agendapunt 7). Hierbij heeft wethouder van Poppel toegezegd om 
nog schriftelijk te reageren op niet beantwoorde vragen.   
 
Op donderdag 30 november 2017 is de vergadering om 19.30 uur heropend, waarbij is 
aangevangen met agendapunt 7, tweede termijn.  
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8. Raadsmededeling 65-2017 Motie 15 sterke preventieve jeugdhulp door sterke verbinding 
onderwijs 
Met de motie “sterke preventieve jeugdhulp door sterke verbinding onderwijs” heeft de raad het 
college de opdracht gegeven de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs met voorrang aan te 
pakken. Via raadsmededeling 65-2017 wordt de raad geïnformeerd hoe uitvoering wordt gegeven 
aan deze motie.  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven: 
-Met voorrang zijn er 3 extra FTE’s ingezet: 1 bij WegWijs voor de kwaliteitsmedewerker en 
daarnaast 2 jeugdprofessionals extra. 

 
Dit raadsvoorstel gaat als niet door naar de raadsvergadering 

 
 

9. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering op 30 november 2017 om 21.00 uur. 

 


