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Besluitenlijst Commissievergadering 10 oktober 2019 

 

Aanwezigen  

Voorzitter: W.C.H. Brouwers 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.A.J.M. Goossens, C.J. Gabriëls, E.J.C. de Regt, A.J. Vrolijk VLP: 

A. van Gestel, M.C.W. Verbeek, G.A. van Zalinge VVD: C.F.J. Verstraten, S.M.J. Vermeulen 

GroenLinks N. El Azzouzi, L.C. Villée, A.J.M. Gepkens CDA: A.S. Hamans, D.C.M. Roeken SP: 

W.J.H.P. Beens van Zundert, M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, R.P.P. Bouquet D66: H.W. Emmen 

Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van 

der Maas Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak 

College: M.A.C.M.J. van Ginderen, A.A.B. Theunis, 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 29 augustus 2019 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsvoorstel Aanvullend krediet IKC en stappenplan De Stappen i.c.m. 132-2019 Vragen 
Roosendaalse Lijst en PvdA - Geerhoekgebied Wouw 
In het kader van het Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 2019 heeft stichting KPO 
Roosendaal (KPO) een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van de Stappen in 
Wouw, waarbij uitgegaan is van de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC), een 
voorziening voor onderwijs, (peuter)opvang en aanverwante voorzieningen. Op basis van de 
verordening is alleen het normbedrag voor onderwijshuisvesting toegekend, met de afspraak dat 
KPO de ontwikkeling van het IKC zou voortzetten en een Voorlopig Ontwerp (VO) zou laten maken 
en doorberekenen. Op basis van dit VO zou een aanvullende aanvraag ingediend en behandeld 
kunnen worden. Hiermee wordt de Stappen gefinancierd op basis van de werkelijke kosten, in 
plaats van normbedragen. In dit voorstel wordt een gevolg gegeven aan deze afspraken.  
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 
 
De PvdA-fractie heeft ter vergadering gevraagd of het college beeld heeft bij hoe men integraal het 

Geerhoek- gebied -wellicht ook met het gebied aan de overkant bij de Omgang- wil ontwikkelen, of 

dat men daar nog geen plannen voor heeft behoudens nieuwbouw De Stappen en behoudens 

renovatie van de Geerhoek? Wethouder van Ginderen heeft hierop aangegeven dat hij daar niet op 

vooruit wil lopen en dat in zijn portefeuille Onderwijs zit. Wethouder van Ginderen heeft toegezegd 

het antwoord op deze vragen mee te zullen nemen naar het college en heeft aangegeven dat de 

raad hier nog voor de raadsvergadering een keurig antwoord op zal krijgen. 

 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat de mensen in Wouw op dit moment geen behoefte 
hebben aan een nieuwe sporthal of een ondergrondse parkeergarage. Dit is in een bijeenkomst van 
zaterdag 5 oktober 2019 nog naar voren gekomen. Wethouder van Ginderen heeft toegezegd het 
verslag van deze bijeenkomst aan de raad te zullen doen toekomen. 
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering. 
 
Voor de VLP-fractie is dit een B-stuk omdat zij graag -zonder het hele proces opnieuw te willen 
doen- toch nog een laatste toets ziet (ten aanzien van inbreng inwoners).   



2  

 
De SP-fractie wil dit onderwerp nog even bestuderen ten aanzien van de ontwikkeling van het 
Geerhoekgebied en daarom is dit ook voor de SP-fractie een B-stuk. 
 

5. Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Roosendaal 2019 

De Jeugdwet verplicht iedere gemeente een verordening vast te stellen waarin staat welke 
voorzieningen de gemeente aan jeugd en ouders biedt en hoe de toegang tot deze 
jeugdhulpverlening is geregeld. De huidige verordening jeugdhulp gemeente Roosendaal 2015 is 
toe aan actualisatie. Directe aanleiding is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die ertoe 
heeft geleid dat de bepalingen voor het vastleggen van de hoogte van het persoonsgebonden 
budget (PGB) opgenomen dienen te worden in de verordening. Deze nieuwe verordening is 
geactualiseerd op basis van de nieuwe ontwikkelingen. 
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 

 
Op de opmerking van de GroenLinks-fractie dat zij signalen ontvangt dat de communicatie tussen 
zorgaanbieders, op het moment dat ze met dezelfde cliënt werken, soms lastig verloopt heeft 
wethouder van Ginderen aangegeven dat deze signalen hem nog niet bekend zijn, maar dat hij 
hierin wel een taak ziet voor de jeugdprofessional. Wethouder van Ginderen heeft aangegeven na 
afloop graag van de GroenLinks-fractie te willen horen waar deze signalen vandaan komen, zodat 
hij hier op kan acteren. 
 
De kwaliteitsmonitor is inmiddels operationeel. Veel aanbieders gebruiken hem al op dit moment 
(de monitor wordt dus gevuld). Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat dit een tool is 
waarmee hij in de toekomst aan de raad kan laten zien hoe er wordt gewerkt en welke metingen 
aan de hand van data worden gedaan. Daarnaast ontvangt de raad de informatie/rapportage die 
met de Duisenbergmethode uit het jeugddomein wordt opgehaald. Zodra deze informatie 
beschikbaar is, nodigt wethouder van Ginderen de raad uit voor een themabijeenkomst.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De SP-fractie overweegt een aanpassing op de Verordening (amendement) m.b.t. het Gezinsplan. 
 
De VLP-fractie overweegt een motie/amendement wat betreft het onroerend goed van de 
instellingen. 

 

6. Raadvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2019 Werkplein Hart van West-Brabant  
Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de balans voor de 1e helft van 2019 opgemaakt en 
verwerkt in de 2e bestuursrapportage over 2019. De 2e bestuursrapportage is begin juli opgesteld 
op basis van de cijfers tot 1 juli 2019.  
In de bestuursrapportage is een toelichting te vinden op de voortgang van de inhoudelijke ambities, 
zoals deze zijn opgenomen in de vastgestelde begroting 2019 van het Werkplein, en de 
bijbehorende financiële consequenties. De ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar zorgen 
ervoor dat de begroting 2019 van het Werkplein aanpassing behoeft. Daarmee nemen ook de 
bijdragen van de gemeenten aan het Werkplein toe. Voor Roosendaal betekent dit een hogere 
bijdrage aan het Werkplein over 2019 van € 949.276. 
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 
 
De VLP-fractie heeft in tweede termijn aangegeven dat Roosendaal 45% van de kosten van het 
Werkplein voor haar rekening neemt, terwijl bij het tekort dat nu door de gemeenten wordt 
bijgeplust, het percentage voor Roosendaal ligt op 55%. Dit terwijl de gemeente Zundert een 
‘negatief bedrag’ moet betalen. De VLP heeft gevraagd om een nadere toelichting hierop.   
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat er een formule is voor de verdeelsleutel, maar dat 
hij die nu even niet paraat heeft. Hij zal dit de raad schriftelijk doen toekomen.  
 
Wethouder van Ginderen vindt het een goede suggestie van GroenLinks en de Roosendaalse Lijst 
om de successen (van de pilots) van het Werkplein meer te delen en zal dit meenemen richting het 
Werkplein.  
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Wethouder van Ginderen heeft, op verzoek van de PvdA, aangegeven de raad nog voor de 
raadsvergadering te zullen voorzien van nadere informatie over de pilot in Halderberge (wat is de 
doelstelling, wat willen we bereiken en wanneer is de pilot afgerond?).  
  
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De PvdA-fractie overweegt een motie/amendement ten behoeve van een soortgelijke aanpak als in 

de gemeente Halderberge m.b.t. een gerichte huis-aan-huis aanpak t.b.v. ‘niemand in de bijstand’.   

De PvdA-fractie wil ook nog kijken naar het aspect van loonkostensubsidie, waarbij zij nader wil 

beoordelen of onderdeel c van de zienswijze hiertoe wel/niet toereikend is.  

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst wil graag een onderzoek/nadere analyse naar 

loonkostensubsidie ten aanzien van beheersbaarheid en om een beeld te kunnen schetsen van wat 

de investering nu oplevert. 

 
 

7. Raadsvoorstel Ontwikkelkader Vlietpark   

In december 2015 heeft de gemeenteraad het Ruimtelijk Raamwerk voor Stadsoevers West 
vastgesteld. De raad heeft bij vaststelling van dit raamwerk het college gevraagd om voor het 
Oostelijk deel van Stadsoevers een ontwikkelvisie op te stellen. De afgelopen jaren heeft de 
gemeente bewoners van de stad en overige stakeholders in het gebied Stadsoevers tijdens diverse 
bijeenkomsten gevraagd hoe zij de toekomst van Stadsoevers Oost zien. De wens was vooral om, 
gezien de ligging in dit deel van de stad, iets bijzonders te maken. Een stuk stad dat Roosendaal 
nog niet kent. ‘Open het gebied en maak er iets van voor alle Roosendalers’. Het college legt het 
Ontwikkelkader Vlietpark ter vaststelling voor aan de Gemeenteraad, alsmede de bijbehorende 
grondexploitatie Ontwikkelkader Vlietpark, Investeringsraming Vlietpark en begrotingswijziging. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 

Ten aanzien van de eerder door de raad aangenomen motie Tiny Houses op Stadsoevers heeft 

wethouder Theunis aangegeven dat dit er gaat komen. Daarnaast heeft wethouder Theunis ten 

aanzien van de motie Culture Hotspots aangegeven dat hij uit het ontwikkelkader Vlietpark niet kan 

halen dat daarmee de motie is afgedaan. Daar moet nog extra aandacht aan geschonken worden. 

Dit heeft met name te maken met de graffiti loods. Het behoud van dit cultureel element: graffiti-art, 

was voor de wethouder een zodanige gegevenheid, dat dit niet als ontwikkeling in het 

ontwikkelkader is opgenomen. Wethouder Theunis heeft aangegeven dat deze vorm van 

kunstbeleving en alles wat daarom heen zit een prominente plek moet krijgen ergens in het gebied. 

Waar precies moet nog worden bekeken.  

 

Wethouder Theunis heeft voorgesteld om met de Auditcommissie nader te bespreken hoe de raad 

dit grote project (fasegewijs) gaat volgen (checklist grote projecten).  

 

Wethouder Theunis heeft op vraag van GroenLinks aangegeven dat het gebied aan de andere kant 

van het spoor, langs de Spoorstraat (gebied Stationsplein, Spoorstraat, Brugstraat, Molenstraat-

Oost en Hoogstraat) de volgende opgave wordt waarvan hij hoopt dat hij daarover met de raad in 

gesprek kan gaan komende winter. 

 

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering. 
 

 

8. Raadsmededeling 42-2019 Inventarisatie huisvestingsvragen armoede initiatieven 
Het college heeft onderzocht of het faciliteren van huisvesting voor particuliere initiatieven op het 
gebied van armoedebestrijding door de gemeente haalbaar is en zo ja, onder welke voorwaarden 
dat dan zou kunnen. Het college heeft hierbij een inventarisatie uitgevoerd om de totale behoefte 
aan (opslag) ruimte in beeld te brengen. Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de 
uitkomsten.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
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De Kwartiermaker Bestaanszekerheid is sinds vorige week begonnen en die gaat de samenwerking 

stimuleren en het netwerk strategisch versterken. Als de Kwartiermaker Bestaanszekerheid klaar is, 

dan moet het netwerk staan en daar horen de armoede initiatieven bij (waarbij huisvesting evt. het 

eindstation kan zijn, maar dit is niet het startpunt).  

 

Dit onderwerp gaat niet naar de raadsvergadering. 
 

 

9.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:10 uur. 


