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Besluitenlijst Commissievergadering 15 november 2018
Aanwezigen
Voorzitter: W.C.H. Brouwers
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van-Kaam, R.G.J. van Broekhoven, P.L.F.
Raijmaekers, A.J. Vrolijk VLP J.F.A. Heeren, M.W.C. Verbeek, E.G.A. van der Star-Deijkers VVD:
S.M.J. Vermeulen, C.F.J. Verstraten, A.T. Eijck-Stein GroenLinks N. El Azzouzi, L.C. Villée, A.J.M.
Gepkens CDA: R.C.A.W. van Nassau, A.S. Hamans SP: W.J.H.P. Beens-van Zundert, M.J.G.
Heessels, A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap, K. Ahlalouch D66: K.A. Raggers, H.W. Emmen Burger
Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas
College: A.B.B. Theunis, I.M. Raaijmakers, C.F.G.R. Koenraad

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is als volgt vastgesteld:
Agendapunt 6 wordt niet behandeld en gaat rechtstreeks als A-stuk door naar de raadsvergadering.
Daarnaast heeft de voorzitter vastgesteld dat agendapunt 9, raadsmededeling 47-2018, op de
commissieagenda kan blijven staan. Dit agendapunt was onder voorbehoud op de agenda
geplaatst omdat zich nog insprekers op dit onderwerp konden melden; Er hebben zich geen
insprekers gemeld. De fracties van de PvdA en de VVD hebben verzocht om een eerste termijn bij
dit agendapunt. De commissie heeft hiermee ingestemd.

3. BESLUITENLIJST
De besluitenlijst van de commissievergadering van 24 oktober 2018 is ongewijzigd vastgesteld.

4. Raadsvoorstel Richtlijnen begrotingen 2020 Gemeenschappelijke
Regelingen
De raad wordt voorgesteld de financiële - en beleidsmatige richtlijnen ten behoeve van de
begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
N.B: Dit onderwerp is rechtstreeks als bespreekstuk op de agenda geplaatst zonder agendering
door fracties vooraf.
Op de vraag van de fractie van D66 waarom de gemeenschappelijke regelingen Werkplein Hart van
West-Brabant en WVS-groep nog niet de richtlijn meekrijgen om met concreet te toetsen prestatieindicatoren aan de slag te gaan heeft wethouder Theunis de D66 voorgesteld deze vraag schriftelijk
te stellen aan de verantwoordelijk portefeuillehouder, wethouder van Ginderen.
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering.
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5. Raadsvoorstel Belastingvoorstellen 2019
Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om een
juiste heffing en invordering mogelijk te maken. De raad wordt voorgesteld de
belastingverordeningen vast te stellen en de besluiten elektronisch bekend te maken.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
N.B: Dit onderwerp is rechtstreeks als bespreekstuk op de agenda geplaatst zonder agendering
door fracties vooraf.
Wethouder Theunis heeft tijdens de beraadslaging aangegeven dat de gestelde vragen beter
kunnen worden meegenomen in het debat met portefeuillehouder Koenraad, nadat zij het voorstel
voor afvalinzameling aan de raad heeft aangeboden (januari 2019).
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering.

6. Raadsvoorstel Bestemmingsplan correctieve aanpassing bestemmingsplan
Stadsoevers
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan 'correctieve aanpassing bestemmingsplan
Stadsoevers' vast te stellen. De correctie is tekstueel van aard en verandert de doelstelling en de
intentie van het bestemmingsplan Stadsoevers niet. Tegen het ontwerpbestemmingsplan
‘correctieve aanpassing bestemmingsplan Stadsoevers’ zijn geen zienswijzen ingediend.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
N.B: Dit onderwerp is rechtstreeks als bespreekstuk op de agenda geplaatst zonder agendering
door fracties vooraf.
Bij het vaststellen van de agenda is gebleken dat geen van de fracties dit onderwerp nader wenst te
bespreken. Het Raadsvoorstel gaat rechtstreeks als A-stuk door naar de raadsvergadering.

7. Raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen Gastelseweg 247
in Roosendaal
De raad wordt gevraagd om een “ontwerpverklaring van geen bedenkingen” af te geven voor het
oprichten van twee logiesgebouwen voor de huisvesting van maximaal 224 arbeidsmigranten met
bijbehorende voorzieningen op het perceel aan de Gastelseweg 247 in Roosendaal.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Wethouder Theunis heeft tijdens de beraadslaging aangegeven dat er meer kaders nodig zijn ten
aanzien van huisvesting/logies van arbeidsmigranten. Wethouder Theunis wil dit in gezamenlijkheid
met de raad oppakken.
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering.
De VLP-fractie wil de beraadslaging uit de commissievergadering intern de fractie bespreken en
maakt hier mogelijk alsnog een A-stuk van.

8. Raadsmededeling 46-2018 Stormschade en bomen
Op 26 juli 2018 werd een deel van Roosendaal getroffen door een zware storm; een valwind. Deze
storm heeft veel schade veroorzaakt in de wijk Kortendijk en wijken en straten direct grenzend aan
deze wijk. Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de kosten van de
stormschade en de consequenties.
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers
Wethouder Raaijmakers heeft tijdens de beraadslaging aangegeven dat de risico’s in kaart zullen
worden gebracht naar aanleiding van de motie klimaatscan.
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Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.

9. Raadsmededeling 47-2018 De rol en inzet van de Armoederegisseur
Eind 2017 is de beleidsnota Integraal Armoedebeleid als uitwerking van de motie “van vangnet naar
uitweg” door het college vastgesteld. Een van de concrete vervolgstappen op deze nota is het
aanstellen van een Armoederegisseur in de gemeente. De Armoederegisseur is in mei 2018
gestart. In deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de rol van de
Armoederegisseur en de opdracht voor de komende periode.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft tijdens de beraadslaging het volgende aangegeven:
-De functie van armoederegisseur zal worden geëvalueerd. De raad zal over de uitkomsten van
deze evaluatie worden bericht einde eerste kwartaal 2019.
-Wethouder Koenraad heeft toegelicht dat zij in de Bestuursrapportage ten onrechte heeft
aangegeven dat ten aanzien van het Kindpakket 5 ton niet is uitgegeven. Deze informatie blijkt
achteraf niet te kloppen want er is aan het budget van 2018 een budget toegevoegd uit 2017 ter
hoogte van 3 ton. Hiermee kwam het totale budget op 1 miljoen en van deze 1 miljoen euro is 5 ton
niet uitgegeven. Van het oorspronkelijke budget wat voor het jaar beschikbaar was is dus feitelijk 2
ton niet uitgegeven. Wethouder Koenraad heeft aangegeven met deze toelichting de eerder
gegeven foutieve informatie te willen herstellen.
-Wethouder Koenraad heeft toegezegd zich te zullen verdiepen in de ‘City deal’ (Utrecht) en hier in
een schriftelijke reactie bij de raad op terug te zullen komen. Dit naar aanleiding van vragen
hierover van de PvdA-fractie.
-Wethouder Koenraad heeft toegezegd dat zij zal kijken of de aanvraagprocedure voor mensen die
armoedevoorzieningen willen aanvragen (bij Stichting Paul, Stichting Leergeld en het Jeugd
Cultuurfonds) kan worden vergemakkelijkt.
-Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij het hele brede armoedebeleid wil updaten en daar
een vervolgnotitie van wil maken (dit in de vorm van een raadsmededeling). Hierin zullen ook de
bedragen ten aanzien van het Kindpakket (inzicht geven in het budget) worden meegenomen. Ook
zullen hierin de resultaten/acties uit de eerste Netwerkbijeenkomst (13 december 2018) worden
verwerkt.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.

10.SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur

