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Besluitenlijst Commissievergadering 4 oktober 2018  
Aanwezigen  
Voorzitter: D.C.M. Roeken, C.J. Gabriëls (vanaf agendapunt 6)  

Secretaris: C. Koop  

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van-Kaam, A.J. Vrolijk, J.C.J.M. van Dorst, C.J. 

Gabriëls VLP M.W.C. Verbeek, J.F.A. Heeren VVD: S.M.J. Vermeulen, A.T. Eijck-Stein, J.J.M.M. 

Wezenbeek GroenLinks: A.J.M. Gepkens, N.W.R. Klaver, N. El Azzouzi, L.C. Villée CDA: A.S. 

Hamans, D.C.M. Roeken, R.C.A.W. van Nassau SP: W.J.H.P. Beens-van Zundert, M.J.G. Heessels, 

PvdA: M.S. Yap, E.J.M. Stroop D66: K.A. Raggers Nieuwe Democraten: S. Bozkurt ChristenUnie: K. 

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

College: C.F.G.R. Koenraad, I.M. Raaijmakers  

  

  

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.  

  

  

2. VASTSTELLEN AGENDA  
  

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld:  

 

De PvdA-fractie geeft aan niet langer een eerste termijn te wensen bij agendapunten 4 en 5; Dit 

betreft de raadsvoorstellen m.b.t. het gezondheidsbeleid en het preventieplan Alcohol. Deze eerste 

termijnen komen te vervallen. 

 

De CDA-fractie geeft aan niet langer een eerste termijn te wensen bij agendapunt 7: Eigenstandige 

motie monitoring duurzame energie.  

 

De VLP-fractie heeft de commissie verzocht om als eerste een termijn te mogen voeren bij 

agendapunt 6: Raadsmededelingen Hbhplus. De commissie heeft hiermee ingestemd. 

 

 

3. BESLUITENLIJST   
  

De besluitenlijst van de commissievergadering van 20 september 2018 is ongewijzigd vastgesteld.   

  

  

4. Raadsvoorstel Ambitienota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de ambitienota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030, 

genaamd Naar een gezond en veerkrachtig Roosendaal, vast te stellen.  

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Koenraad het volgende aangegeven: 

− Het betreft een ambitienota op hoofdlijnen (hoofddoelen). Wanneer deze ambitienota door de 

raad is vastgesteld, kan begonnen worden met het werkprogramma; 

− Een nieuwe ontwikkeling als lachgas wordt meegenomen door GGD en Novadic Kentron in de 

reguliere educatie, in onderzoeken en in gesprekken met ouders; Deze problematiek wordt dus 

wel opgepikt. Wethouder Koenraad vindt de suggestie van de ChristenUnie overigens prima 

om ten aanzien van informatie over lachgas zich ook te richten op winkels/de verkopers van 

lachgas.  
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− Ook de suggestie van de ChristenUnie om kerken te activeren bij eenzaamheid vindt 

wethouder Koenraad een prima suggestie; Dit kan in het werkprogramma worden 

meegenomen. 

− Voorzorgprogramma TWB: wethouder Koenraad gaat op verzoek van de fractie van de 

Roosendaalse Lijst na hoe het zit met deelname hieraan en of hier sprake is van een 

openbare, beschikbare voorziening (mocht iemand hier uit zichzelf aan willen deelnemen). 

− Ten aanzien van het onderzoek door de GGD naar angststoornissen en depressies heeft 

wethouder Koenraad aangegeven niet exact te weten wanneer dit onderzoek start en wanneer 

het is afgelopen. Dit zal zij nog schriftelijk aan de raad terugkoppelen (op verzoek van het 

CDA). Ook zal de raad te zijner tijd over de uitkomsten van het onderzoek worden 

geïnformeerd. 

 

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering.  

 

 

5. Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2018-2021 
De raad wordt voorgesteld het preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2021 vast te stellen. 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Koenraad het volgende aangegeven: 

− Wethouder Koenraad heeft aangegeven schriftelijk te zullen terugkomen op de vraag van de 

VVD-fractie waarom het aantal doorverwijzingen door Novadic Kentron richting Bravis met 

betrekking tot alcoholvergiftiging is gestegen (terwijl de doorverwijzingen richting Amphia zijn 

gedaald). 

− Ook op de vraag van de VVD-fractie of het bezoeken van slechts 1 slijterij niet een beetje 

weinig is, komt wethouder Koenraad schriftelijk terug. 

− Het CDA heeft aangegeven dat bij de overgang van de jongerenmonitor er veel data verloren 

zijn gegaan. Het CDA is benieuwd hoe toekomst-proof de nieuwe monitor is, zodat er over een 

langere termijn data kunnen worden verkregen. Dit om straks daadwerkelijk een omslag te 

kunnen zien. Wethouder Koenraad heeft aangegeven hier schriftelijk op terug te zullen komen. 

  

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering.  

 

De fractie van de VLP gaat wel nog contact opnemen met het verenigingsleven om na te gaan of 

daar een aanvullende behoefte ligt in het ondervangen van de problematiek c.q. of het 

verenigingsleven adequaat door de gemeente wordt geholpen. 

 

 

6. Raadsmededeling 34-2018 Advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften over Hulp bij de Huishoudingplus i.c.m. Raadsmededeling 
38-2018 Bezwaarprocedure en Beleidsregel WMO HbhPlus 
Door middel van raadsmededelingen 34-2018 en 38-2018 is de raad in kennis gesteld over het 

advies van de commissie voor de bezwaarschriften op de bezwaren HbhPlus die vorig jaar zijn 

ingediend (RM 34-2018) alsmede het collegebesluit om het advies van de commissie voor de 

bezwaarschriften niet over te nemen (RM 38-2018). Gelijktijdig met dit collegebesluit heeft het 

college de beleidsregel HbhPlus vastgesteld.  

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Raaijmakers het volgende aangegeven: 

− Vorige week (27 september jl.) heeft wethouder Raaijmakers in een schrijven de raad 

geïnformeerd over verkennende gesprekken die zullen worden gevoerd met o.a. 

vertegenwoordigers van de FNV, Hart voor de Zorg, belangenbehartigers en zorgaanbieders 

over mogelijke verbeteringen van de organisatie van de Hbhplus; Dit bemiddelingsproces heeft 

tijd nodig. 

− Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven bij de raad terug te zullen komen ten aanzien van 

de eigen bijdrage en de dienstencheques. 

− Op het verzoek van de ChristenUnie om een artikelsgewijze toelichting op de beleidsregel ten 

behoeve van de leesbaarheid, heeft wethouder Raaijmakers aangegeven de beleidsregel voor 
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nu te willen laten voor wat hij is, maar dat hier bij een eventuele volgende versie- bijvoorbeeld 

door aanscherping naar aanleiding van de bemiddelingsprocedure- naar zal worden gekeken.  

 

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

 

De VLP-fractie heeft aangekondigd met een motie te zullen komen ten behoeve van verankering 

van een aantal uitganspunten. Om deze reden is dit onderwerp ook voor de PvdA-fractie, de fractie 

van D66, GroenLinks en CDA een C-stuk.  

Ook de SP-fractie en de VVD-fractie hebben aangegeven dit onderwerp als C-stuk door te willen 

geleiden richting de raad. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven de motie(s) van 

de overige partijen af te willen wachten. 

 

De PvdA-fractie overweegt daarnaast een motie ten behoeve van een onderzoek ten aanzien van 

dit dossier.  

 

 

7. Eigenstandige motie monitoring duurzame energie 
Betreft een eigenstandige motie om de raad en inwoners 2x per jaar te informeren over de 

ontwikkelingen aangaande de treden van de zonneladder als ook om andere vormen van energie 

uitgebreid te onderzoeken en hiervan een integrale analyse te maken in combinatie met zonne-

energie.  

Steller: Roger van Nassau 

 

Deze motie is omwille van de tijd doorgeschoven naar een eerstvolgende commissievergadering. 

 

 

8. SLUITING  
  

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur 

  

   


