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Besluitenlijst Commissievergadering 31 mei 2018 

Aanwezigen 

Voorzitter: D.C.M. Roeken 
Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.A.J.M. Goossens, J.C.J.M. van Dorst, A.J. 
Vrolijk, P.F.H. de Graeff VLP: A. van Gestel, G.A. van Zalinge VVD: S.M.J. 
Vermeulen, J.P.L.M. van den Beemt, A.T. Eijck-Stein, C.F.J. Verstraten GroenLinks: 
A.J.M. Gepkens, L.C. Villée, N.W.R. Klaver CDA: A.J. van Ginkel, R.C.A.W. van 
Nassau, J.A. van de Vrede SP: A.A. Maas-Cleeren, M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, 
K. Ahlalouch, E.J.M. Stroop D66: K.A. Raggers Nieuwe Democraten: S. Bozkurt 
ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers   

College: A.A.B. Theunis, C.F.G.R. Koenraad, I.M. Raaijmakers 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 

De voorzitter opent de vergadering om 19.50 uur. 
 
De vergadering is iets later aangevangen omdat oud-raadsleden dhr. (Rogier) Verhoeven en dhr. 
(Ton) Schijvenaars een koninklijke onderscheiding in ontvangst hebben mogen nemen. 
 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld. 
 

De  PvdA-fractie heeft de griffie laten weten niet langer een eerste termijn te hoeven bij 
Agendapunt 4 – Raadsvoorstel Duurzaamheidsmaatregelen buur 
 
De fractie D66 verzoekt om een eerste termijn bij agendapunt 5, Raadsmededeling 17-2018 
Beleidsvisie zonne-energie. De Commissie heeft hier mee ingestemd. 

 
Zowel de PvdA-fractie en CDA-fractie hebben laten weten niet langer een eerste termijn te hoeven 
bij agendapunt 7 – Raadsmededeling 12-2018 Integraal armoedebeleid. De commissie heeft hier 
mee ingestemd. 
 
De VLP-fractie heeft opgemerkt dat het toevoegen van eerste termijnen na publicatie van de 
agenda niet conform afspraak is en verzoekt de fracties zich voortaan aan de afspraak te houden.  

 
 

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

 
 
4. RAADSVOORSTEL DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN BUURTHUIZEN, SPORT- EN 

SCOUTINGACCOMMODATIES 
De raad wordt voorgesteld €500.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve 

“duurzaamheidsfonds sport accommodaties/buurthuizen” voor de uitvoering van 

duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen, sport- en scoutingsaccommodaties. 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- De VLP heeft wethouder Theunis verzocht om de ingediende nota’s scherper te controleren 

en met andere offertes te vergelijken. Dhr. Theunis heeft toegezegd bereid te zijn om 
samen met de VLP hier ambtelijk nog eens goed (een “spade dieper”) naar te kijken. 

- Er zijn nog een paar eigen panden (gemeentelijk vastgoed) waar nog gedegen naar moet 
worden gekeken. Wanneer dit investeringen vergt, komt hiertoe een voorstel richting raad.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering. 
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5. RAADSMEDEDELING 17-2018 BELEIDSVISIE ZONNE-ENERGIE 
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de Beleidsvisie Zonne-energie 2018. 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Koenraad het volgende aangegeven: 

- Wethouder Koenraad heeft toegezegd schriftelijk terug te zullen komen ten aanzien van 
hoe het kader van de zonneladder zicht verhoudt tot de huidige initiatieven voor 
zonneweides en zal daarbij tevens de (initiatieven in de) treden 0, 1 en 2 nader inzichtelijk 
maken; 

- Ten aanzien van stimuleringsmaatregelen (intensiveren van de treden/planvorming) heeft 
wethouder Koenraad aangegeven hier nog op terug te zullen komen met een voorstel; 

- Wethouder Koenraad komt tevens terug richting raad ten aanzien van haar visie hoe om te 
gaan met de limiet (van 75 hectare) wanneer deze is bereikt. Zij wil dit eerst zorgvuldig 
afwegen;  

- De ontwikkeling en mogelijkheden van accu-packs zal nader worden onderzocht; 
- Mevr. Koenraad gaat schriftelijk terugkomen op de vraag van het CDA of landschappelijke 

inpassing ook nodig is voor de gebieden die direct grenzen aan de kern. 
- Mevrouw Koenraad zegt toe op verzoek van GroenLinks dat er na een jaar een rapportage 

naar de raad toe komt over de behaalde resultaten. 
- Er komt een programma duurzaamheid voor de komende vier jaar; De inbreng van de 

fracties wordt hier in meegenomen (o.a. ten aanzien van monitoring biodiversiteit en het 
niet mogen toepassen van plastic en beton op de ondergrond tussen de panelen); 

- De wethouder gaat er op letten dat er zorgvuldig wordt gecommuniceerd; 
 

Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 

 
6. RAADSMEDEDELING 20-2018 VOORTGANG LOBBY COMPENSATIE TEKORT BESCHERMD 

WONEN 
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de door 

centrumgemeente Bergen op Zoom ingezette lobby voor compensatie van het te verwachten 

tekort op beschermd wonen.  

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Koenraad het volgende aangegeven: 
 
-Wethouder Koenraad is geen voorstander van het opleggen van beheersmaatregelen en ziet veel 
meer de noodzaak om de adviezen van de commissie Dannenberg m.b.t. ambulantisering van de 
zorg versneld ten uitvoer te brengen, zodat mensen in de maatschappij kunnen wonen i.p.v. het 
krijgen van (duurdere) intramurale zorg. De ambulantisering moet dus echt op orde komen 
(ambulante zorg stimuleren en ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact organiseren). Hier 
gaat wethouder Koenraad mee aan de slag;  
-Op verzoek van de ChristenUnie geeft wethouder Koenraad aan dat prognose en monitoring op dit 
moment lastig zijn. De wethouder geeft aan er werk van te willen maken om dit soort cijfers beter in 
zicht te krijgen, maar deze cijfers zijn er op dit moment nog niet;  
-De gemeente Bergen op Zoom -als centrumgemeente- is de gesprekspartner in de lobby met de 
staatssecretaris; 
-wethouder Koenraad heeft toegezegd de raad nog voor het zomerreces in te zullen lichten over de 
laatste stand van zaken m.b.t. de lobby; 
-Mevr. Koenraad heeft toegezegd, op verzoek van de VVD, schriftelijk te zullen terugkomen op de 
vraag welke beheersmaatregelen er op dit moment worden toegepast.  

 
Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering. 
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7. RAADSMEDEDELING 12-2018 INTEGRAAL ARMOEDEBELEID 
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van zowel de 

afhandeling van diverse moties op het gebied van armoedebeleid als het armoedebeleid in het 

algemeen. 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Koenraad het volgende aangegeven: 
- Wethouder Koenraad zal op verzoek van de SP-fractie bij de armoederegisseur aandacht 

vragen voor werkende armen die met kleine betaalde banen net buiten de regelingen 
vallen; 

- De vraag van de SP of de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
nog invloed heeft op het integraal armoedebeleid (voor wat betreft vroegsignalering/risico- 
signalering en samenwerking met diverse (maatschappelijke) organisaties), wordt 
schriftelijk beantwoord; 

- De VLP-fractie haalt de cliëntenraad aan; Deze is gericht vanuit de situatie dat iemand een 
bijstandsuitkering ontvangt. De VLP-fractie verzoekt de wethouder –mede in het licht van 
het Bestuursakkoord om inwoners te betrekken- dit zodanig in te richten dat hier mensen 
zijn met ervaring in het veld (die feedback kunnen geven) anders dan 
bijstandsgerechtigden (denk aan: senioren met een klein pensioen, mensen in een 
schuldsanering traject, enz.). Mevrouw Koenraad geeft aan dat zij dit ook van plan is.  

 
Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering. 

 
 
8. RAADSMEDEDELING 14-2018 UITVOERING MOTIE VOORKOMEN SLUITING BUURTHUIZEN 

Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking 

tot uitvoering van de motie voorkomen sluiting buurthuizen.  

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Raaijmakers het volgende aangegeven: 
- Er is overleg geweest met de besturen van de buurthuizen; Voor de komende twee jaar zal 

er geen nieuwe verdeelsleutel voor de financiering worden gehanteerd. Wel gaat de 
gemeente met de buurthuizen kijken om naar de toekomst toe meer doelstelling-
/effectgerichte afspraken te kunnen maken. Dit heeft nu dus geen consequenties voor de 
financiering.  

- Mocht er sprake zijn van tekorten, dan zal dit worden voorgelegd bij de begroting. Hier is op 
dit moment echter nog geen zicht op; Ondertussen wordt  (met ondersteuning van de 
gemeente) gekeken hoe evt. tekorten kunnen worden teruggedrongen (hetzij door 
vergroten opbrengsten hetzij door minderen uitgaven); 

- De insteek is om na twee jaar de structuur aan te passen (nieuw verdeelmodel) en meer 
doelstellinggericht te gaan subsidiëren. Hierbij wordt ook gekeken naar de verbinding met 
het voorliggend veld / samenwerking met partners.  

 
Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering. 

 

 
9. SLUITING 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur 
 
  


