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Besluitenlijst Commissievergadering 20 september 2018  
Aanwezigen  
Voorzitter: C.A.J.M. Goossens 

Secretaris: C. Koop  

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van-Kaam, A.J. Vrolijk, P.L.F. Raijmaekers, 

J.C.J.M. van Dorst  VLP: W.C.H. Brouwers, M.W.C. Verbeek, E.G.A. van der Star-Deijkers  VVD: 

S.M.J. Vermeulen, J.P.L.M. van den Beemt, C.F.J. Verstraten GroenLinks: A.J.M. Gepkens, N.W.R. 

Klaver, N. El Azzouzi CDA: A.S. Hamans, R. Breedveld, A.J. van Ginkel, D.C.M. Roeken SP: W.J.H.P. 

Beens-van Zundert, M.J.G. Heessels, A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap, K. Ahlalouch D66: H.W. 

Emmen Nieuwe Democraten: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der 

Maas   

College: A.A.B. Theunis, C.F.G.R. Koenraad, M.A.C.M.J. van Ginderen, I.M. Raaijmakers, C.A. Lok 

  

  

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
  

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur.  

  

  

2. VASTSTELLEN AGENDA  
  

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld:  

 

De fracties van D66 en CDA hebben de griffie laten weten niet langer een eerste termijn te wensen 

bij agendapunt 6 – Eigenstandige motie jaarlijkse dag van de Roosendaalse Democratie.  

 

De SP-fractie verzoekt om een eerste termijn bij Agendapunt 4 – Raadsvoorstel 

Bestuursrapportage 2018. De commissie heeft dit verzoek in meerderheid verworpen.  

 

 

3. BESLUITENLIJST   
  

De besluitenlijst van de commissievergadering van 21 juni 2018 is ongewijzigd vastgesteld.   

  

  

4. Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018 
De raad wordt verzocht akkoord te gaan met de Bestuursrapportage 2018.  

De Bestuursrapportage heeft als doel om de voortgang ten opzichte van de lopende 

Programmabegroting te monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige 

afwijkingen en ontwikkelingen. De Bestuursrapportage omvat daarmee belangrijke informatie om 

vooruit te kunnen kijken. 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Tijdens de beraadslaging heeft het college het volgende aangegeven: 

− Wethouder Theunis: Na het uitbrengen van de Septembercirculaire sluit de Bestuursrapportage 

feitelijk op -1,7 miljoen. Er zal dinsdag a.s. in het college worden gekeken welke maatregelen 

er kunnen en moeten worden genomen om dit tekort in te lopen; een doorkijk naar de 

Begroting laat in 2019 een nadeel van een half miljoen zien. De conceptbegroting was 

inmiddels door het college vastgesteld, wachtend op de septembercirculaire, en het college 

moet in de begroting nu dus heel snel maatregelen nemen om de begroting sluitend te krijgen. 

Vanaf 2020 is het financieel perspectief overigens wel weer positief.  
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− De PvdA-fractie heeft om een toelichting verzocht ten aanzien van de vastgoedportefeuille, 

specifiek ten aanzien van de Ettenseweg. Wethouder Theunis heeft aangeboden om, diegenen 

van de raad die daar belangstelling voor hebben, hierover nadere informatie te verstrekken, 

maar dit wel in vertrouwen i.v.m. de privacy gevoeligheid.  

− Wethouder Theunis: Op de vraag van de VLP m.b.t. een lager dividend Saver dan in de Berap 

staat opgenomen (198.800 i.p.v. 122.000) heeft wethouder Theunis toegezegd dit schriftelijk te 

zullen beantwoorden.  

− Wethouder Lok: De evaluatie ICT West-Brabant West vindt volgend jaar plaats -dit stond al 

gepland- en zal stevig worden benut. 

− Wethouder Lok: Er komt in de loop van dit jaar een brede themabijeenkomst met betrekking tot 

Mariadal, OMO en de betekenis van deze ontwikkelingen voor het nieuwe Stadskantoor. 

− Wethouder Lok Ontsluiting Tolberg - in 2019 wordt aangevangen met de nieuwe onderzoeken 

en in 2020 komt de nieuwe agenda.  

− Wethouder Koenraad: stand van zaken lobby ten aanzien van de tekorten op beschermd 

wonen: dit wordt meegenomen in de Decembercirculaire. 

− Wethouder Koenraad: er komt binnenkort een plan van aanpak met betrekking tot personen 

met verward gedrag richting raad.  

− Wethouder Koenraad: Op de vraag van de PvdA-fractie of er een evaluatie komt van het 

Stimuleringsfonds voorliggend veld heeft wethouder Koenraad aangegeven dat  er een 

overzicht aan de raad zal worden verstrekt over de activiteiten/initiatieven die m.b.t. de 

stimulering in het voorliggend veld zijn ondernomen. Ook de effecten hiervan zullen in kaart 

worden gebracht.   

− Wethouder Raaijmakers: Er komt een gewijzigde aanpak op subsidies, hier wordt de raad 

binnenkort over geïnformeerd en uitgenodigd om hierover mee te denken; 

− Wethouder Raaijmakers: medio november volgt een Raadsinformatiebijeenkomst m.b.t. 

Beheer.  

− Wethouder van Ginderen: doordecentralisatie van het primair onderwijs: de raad ontvangt over 

enige tijd een update, inclusief een actuele versie van het adviesrapport. Zorgvuldigheid gaat 

hierbij voor tempo. 

− Wethouder van Ginderen: Op de vraag van de VLP-fractie waarom in de Bestuursrapportage 

niets terug te lezen valt over de overschrijding van de aanleg van kunstgrasvelden op sportpark 

de Doelen en sportpark Hulsdonk voor in totaal €170.000,- en wat de reden is van deze 

overschrijding heeft wethouder van Ginderen toegezegd hier schriftelijk op terug te zullen 

komen. 

− Wethouder van Ginderen: streeft ernaar reeds bij de begrotingsbehandeling de raad nader te 

informeren m.b.t. stand van zaken tekorten Jeugdzorg. Hij geeft hierbij aan hierin afhankelijk te 

zijn van anderen.   

− Wethouder van Ginderen: ten aanzien van het impulstraject Eritrese Statushouders zal nadere 

informatie aan de raad worden verstrekt zodra de pilot met de VNG is afgerond. 

− Wethouder van Ginderen: Binnenkort wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd door de 

WVS. De raad is hiervoor uitgenodigd. 

 

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

 

De PvdA-fractie overweegt moties m.b.t. het ‘Huis van de Democratie’ het naar voren halen van het 

onderzoek naar de haalbaarheid ontsluiting Tolberg, ICT en HbHplus. Daarnaast overweegt de 

PvdA fractie een amendement ten aanzien van de begrotingswijzigingen en zal zoeken naar 

dekking om sommige posten te behouden/labelen (waaronder het overschot op de Kindgelden).  

 

Ook GroenLinks heeft aangegeven een aantal moties/amendementen te overwegen, maar laat dit 

afhangen van de informatie die nog moet volgen uit gedane toezeggingen. Indien GroenLinks met 

moties komt, zal dit z.s.m. aan de griffie worden doorgegeven. 

 

De VVD-fractie heeft aangegeven mee te willen denken met de motie van de PvdA m.b.t. het ‘Huis 

van de Democratie’.  
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5. Raadsmededeling 35-2018 Studenten kleuren stad 
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over het collegebesluit voor het 

ontwikkelen en uitvoeren van een strategische campagne die erop is gericht om studenten blijvend 

aan Roosendaal te binden. 

Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder van Ginderen het volgende aangegeven: 

− In oktober 2018 volgt een evaluatie van de campagne. De raad wordt over de uitkomsten van 

de evaluatie in november 2018 geïnformeerd; 

− Wethouder van Ginderen heeft de VVD-fractie toegezegd een lijstje te verstrekken met daarop 

de horeca/binnenstad-ondernemers waarmee afspraken zijn gemaakt c.q. die meedoen/partner 

in de campagne zijn.  

 

Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering. 

 

 

6. Eigenstandige motie Dag van de Democratie 
Betreft een eigenstandige motie over het op jaarlijkse basis organiseren van een Dag van de 

Roosendaalse democratie voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs (bovenbouw), het 

middelbaar beroepsonderwijs en de Associate Degrees Academie. 

Stellers: Sebastiaan Hamans (CDA) en Harm Emmen (D66) 

 

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

 

 

7. Eigenstandige motie Jongerenroos 
Betreft een eigenstandige motie om de Jongerenroos in te stellen als Roosendaalse 

jongerenonderscheiding. 

Steller: Sanneke Vermeulen (VVD) 

 

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

 

 

 

8. SLUITING  
  

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur 

  

   


