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Besluitenlijst Commissievergadering 14 juni 2018  

Aanwezigen  

Voorzitter:     C.A.J.M. Goossens  

Secretaris:  C. Koop  

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, R.G.J. Broekhoven, E.J.C. de 

Regt VLP: M.W.C. Verbeek, E.G.A. van der Star-Deijkers VVD: J.P.L.M. van den 

Beemt, A.T. Eijck-Stein, C.F.J. Verstraten  

GroenLinks: A.J.M. Gepkens, Naima el Azzouzi CDA: A.S. Hamans, J.A. van de 

Vrede SP: A.A. Maas-Cleeren, M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, K. Ahlalouch  

D66: K.A. Raggers, H.W. Emmen Nieuwe Democraten: S. Bozkurt  

ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas   

College: J.M.L. Niederer, A.A.B. Theunis, M.A.C.M.J. van Ginderen, C.F.G.R. 

Koenraad 

  

  

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.  

  

  

2. VASTSTELLEN AGENDA  

  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   

 

  

3. BESLUITENLIJST   

  

De besluitenlijst van de commissievergadering van 7 juni 2018 is ongewijzigd vastgesteld.   

  

  

4. Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2019 Gemeenschappelijke Regelingen 

De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van 

deze gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2019 ingediend om de raad in 

de gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis aangegeven het wenselijk te vinden dat met 

elkaar (college, ambtenaren en raad) wordt gekeken -of dit middels een auditcommissie 

gemeenschappelijke regelingen is of in een andere vorm- hoe je nu als raad (langs welke criteria) 

moet gaan kijken naar de gemeenschappelijke regelingen.  

 

Wethouder Theunis heeft toegezegd op een A4-tje te laten samenvatten waaraan de extra uitgaven 

aan de gemeenschappelijke regelingen van in totaal 8 ton (ten opzichte van vorig jaar) wordt 

besteed. Dit naar aanleiding van de vraag van de fractie van GroenLinks wat het inhoudelijk 

resultaat zal zijn van deze extra uitgave (ofwel: wat gaat deze 8 ton Roosendaal meer opleveren). 

 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er een nieuwe nota gezondheidsbeleid richting raad 

komt in september 2018.  

 

Wethouder van Ginderen heeft toegezegd een overzicht te zullen verstrekken van de 

voorheen ‘niet benoemde’ categorie die sinds dit jaar is ingedeeld in de categorieën A,B, 

en C. Uit dit overzicht blijkt dat dit de reden van forse toename is in categorie C.  
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Op de vraag van de fractie van GroenLinks om een stand van zaken te verstrekken van 

het onderzoek Werkplein naar middelen en instrumenten om de doelgroep C/B te 

bemiddelen, heeft wethouder van Ginderen aangegeven dit te zullen bespreken met de 

directeur van het Werkplein en hij heeft hierbij toegezegd dit (indien beschikbaar) nog 

voor de raadsvergadering aan de raad te zullen verstrekken.  

 

Wethouder van Ginderen heeft tevens aangegeven het punt van het zo snel mogelijk 

richting arbeidsbemiddeling te krijgen van statushouders mee te zullen nemen in zijn 

bespreking met de directeur van het Werkplein, dit i.v.m. het door PvdA en ChristenUnie 

aangekondigde amendement. 

 

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

  

PvdA en ChristenUnie overwegen een amendement om statushouders niet automatisch onder 

doelgroep C te scharen. 

 

Tijdens de commissievergadering is door diverse fracties de wens geuit om snel verder aan de slag 

te gaan met een werkbare vorm om als raad zicht te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. 

Hierbij zijn zowel de werkgroep Regio als de werkgroep Kwartiermakers -waaruit het advies van 

een Auditcommissie Gemeenschappelijke Regelingen voortkomt- genoemd 

 

 

5. SLUITING  

  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur 

  

   


