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Besluitenlijst Commissievergadering 17 april 2019
Aanwezigen
Voorzitter: C.A.J.M. Goossens
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: A.J. Vrolijk, C.H.D. Hoendervangers, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam
VLP M.W.C. Verbeek, A. van Gestel, G.A. van Zalinge, E.G.A. van der Star-Deijkers VVD: G.J.
Vruwink, S.M.J. Vermeulen, J.P.L.M. van den Beemt, A.T. Eijck-Stein GroenLinks N. El Azzouzi, L.C.
Villée CDA: R.C.A.W. van Nassau, D.C.M. Roeken SP: M.J.G. Heessels, A.A. Maas-Cleeren PvdA:
M.S. Yap, K. Ahlalouch, E.J.M. Stroop 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: C.F.G.R. Koenraad

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

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld:
De fractie van D66 heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij
agendapunt 5: Raadsmededeling 11-2019 Duurzaamheidswinkel-duurzaamheidsloket.

3. BESLUITENLIJST
De besluitenlijst van de commissievergadering van 11 april 2019 is ongewijzigd vastgesteld.

4. Raadsmededeling 3-2019 Regionale Energiestrategie 2030
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de Regionale Energiestrategie 2030.
De besturen van zestien West-Brabantse gemeenten en het Waterschap Brabantse Delta gaan
intensiever samenwerken om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Er wordt
gezamenlijk gewerkt aan de Regionale Energiestrategie 2030. Het doel van de Regionale
Energiestrategie is de energietransitie in de regio te versnellen met maatschappelijke draagvlak.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
De voorzitter heeft in zijn introductie aangegeven dat het onderwerp dat nu voorligt over het proces
gaat om te komen tot een plan van aanpak en een definitieve versie van de Regionale
Energiestrategie 2030 (hierna te noemen: RES).
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat het plan van aanpak wat is aangekondigd in de
startnotitie eigenlijk al klaar is. Deze wordt in de colleges vastgesteld. Dit plan van aanpak wordt
dus niet ter besluitvorming aan de raden voorgelegd. Dit komt omdat het een ‘technisch’ stuk is,
waarin nog geen afwegingen/keuzes worden gemaakt. De techniek is wel heel belangrijk: om eerst
inzichtelijk te krijgen wat er überhaupt kan. Maar de keuzes komen pas wanneer het concept RES
gereedkomt en dat is na de zomer.
Wethouder Koenraad heeft daarbij aangegeven dat men in deze RES gaat voor een bod dat
financieel en maatschappelijk verantwoord/haalbaar is. De RES gaat dus niet voor het bod dat
technisch kan.
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Op de vraag van de PvdA-fractie hoe participatie en draagvlak in de RES in beeld wordt gebracht
heeft wethouder Koenraad aangegeven dat alle harde ‘niet’ gegevens in kaart worden gebracht op
een regionale kaart. Daarop kun je dus ook zien waar het wel kan, waarbij ook wordt gekeken naar
de geschiktheid van deze gebieden per type hernieuwbare energie. Daarna komen de raden aan
zet over de vraag waar wat wenselijk is en waar draagvlak voor is (in de eigen gemeente). De raad
krijgt in de conceptfase en in de eindfase volop kans om te bepalen wat de opgave voor de
gemeente Roosendaal kan zijn.
Wethouder Koenraad heeft voorts aangegeven dat de 75 hectare voor zonnepanelen sowieso in de
RES komt, omdat daar al een besluit over is genomen.
Op de door de SP-fractie geuite zorg dat een 2-deling moet worden voorkomen heeft wethouder
Koenraad aangegeven dat de corporaties goed vertegenwoordigd zijn in de RES en dat zij het
huurdersbelang hoog in het vaandel hebben staan. Zij hebben ook een plek in de stuurgroep en
bewaken de betaalbaarheid.
Daken van bedrijven mogen niet worden meegenomen; Dat betreft een aparte opdracht. Het gaat
er bij de RES vooral over wat je als gemeenten zelf aan hernieuwbare energie kunt opwekken.
Het eindbod komt overigens één jaar na ondertekening van het klimaatakkoord en het
klimaatakkoord is op dit moment nog steeds niet ondertekend.
Wanneer de RES klaar is, worden zowel de kopgroep als de stuurgroep opgeheven.
De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor het verbruik van energie/verspilling van energie en
wenst dat dit wordt aangevuld in de startnotitie, zodat dit kan worden meegenomen in de concept
RES. Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat deze startnotitie niet meer kan worden veranderd
en daarbij komt dat energieverbruik, -besparing en -bewustwording met name heel belangrijk zijn in
Futureproof en Winst uit je woning. Dat is een ander traject. De focus van de RES ligt op het
elektriciteitsvraagstuk, capaciteitsvraagstuk en het vraagstuk ten aanzien van de infrastructuur. Het
bewust maken van mensen zit hier dus niet in. Wethouder Koenraad wil dit er ook niet aan
toevoegen omdat dit feitelijk een ander spoor is, dat al wordt opgepakt.
De VVD heeft aangegeven vanaf dit startdocument tot aan het definitieve document als raad goed
geïnformeerd te willen worden. De VVD heeft daarbij uitgesproken geen voorkeur voor
‘hernieuwbare energie’ op het gebied van wind te hebben voor de gemeente Roosendaal. Dit
omdat er andere gemeenten zijn waarbij wind meer energie oplevert. Sommige gebieden zijn nu
eenmaal uitdrukkelijker geschikt dan andere; de VVD pleit daarom ook voor overduidelijke ‘jazones’. De VVD is tevens van mening dat, op het moment dat je meer besteedbare grond hebt om
iets met hernieuwbare energie te doen, je dan ook meer budget zou moeten kunnen krijgen om dat
voor elkaar te kunnen krijgen. Dit laatste vindt wethouder Koenraad wel een reële suggestie. Maar
wethouder Koenraad heeft wel aangegeven niet met een voorkeur in de gesprekken te zullen gaan
zitten.
Deze raadsmededeling gaat niet naar de raadsvergadering.

5. Raadsmededeling 11-2019 Duurzaamheidswinkel- duurzaamheidsloket
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de stand van zaken rondom een nieuw eduurzaamheidsloket en de reden waarom de duurzaamheidswinkel aan de Nieuwe Markt is
gesloten.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Op de vraag van de PvdA-fractie hoe wethouder Koenraad tegenover het idee staat om alle VVE’s
aan te schrijven heeft zij aangegeven dat zij denkt dat de VVE’s al aangeschreven zijn, maar mocht
dit niet het geval zijn, dan vindt ze het een goed idee om dit alsnog te doen in de vervolgronde.
Met betrekking tot de bedrijven heeft wethouder Koenraad aangegeven dat dit een weerbarstige
sector is om te beïnvloeden. Bedrijven hebben wel een eigen opgave om te verduurzamen, dit
proces loopt. Er wordt vanuit de gemeentelijke organisatie wel veel tijd in gestopt om bedrijven te
informeren.
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Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er een monitor in de maak is waarop men kan zien
waar de gemeente mee bezig is; hoe het verbruik daalt en hoe de capaciteit van hernieuwbare
energie oploopt. Deze en andere acties komen terug in de Kadernota.
Op de vraag van de ChristenUnie hoe het zit met de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen
heeft wethouder Koenraad aangegeven dat het nieuwe stadskantoor een voorbeeld wordt (energieneutraal). Daarnaast wordt voorbereid om het maatschappelijk vastgoed van de gemeente sneller
te verduurzamen. Ook dit komt terug in de Kadernota.
Op de vraag van het CDA of het mogelijk is om alle informatie over duurzaamheid op een
onafhankelijke wijze op de website van de gemeente te plaatsen heeft wethouder Koenraad
aangegeven dat het niet eenvoudig is om de gemeentelijke website hierop aan te passen, vandaar
dat er nu eerst voor is gekozen om informatie door te linken. Het is uiteindelijk wel de bedoeling om
dit aan te passen, zodat in één oogopslag duidelijk is wat de gemeente allemaal doet aan
duurzaamheid.
Op de vraag van de PvdA-fractie wanneer er een E-duurzaamheidsloket voor bedrijven komt (naar
aanleiding van de motie monitoring duurzame energie), heeft wethouder Koenraad aangegeven dat
ze wil kijken of dat echt nog wel nodig is/of hier behoefte aan is.
De raadsmededeling gaat niet naar de raadsvergadering.

6. Raadsmededeling 12-2019 Uitvoering Integraal Armoedebeleid
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de stand van zaken met betrekking tot
armoedebestrijding in Roosendaal en de activiteiten die in 2019 worden uitgevoerd.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft toegelicht dat het hier om een procesvoorstel gaat. In de
raadsmededeling wordt ook aangekondigd dat er nog een uitvoeringsprogramma komt. Dit
uitvoeringsprogramma is in de maak en daarin staat veel m.b.t. de tijdens deze beraadslaging door
de fracties gestelde vragen. Hierin komt ook de omslag in het beleid tot uiting, waarbij er steeds
duidelijker wordt ingezet op het voorkomen van problemen. Wethouder Koenraad noemt hierbij de
term bestaanszekerheidbeleid (in plaats van armoedebeleid). Daarbij komt een aanpak van
persoonlijke aandacht, begeleiding en individuele ondersteuning van mensen in een
armoedesituatie. De inzet van ervaringsdeskundigheid speelt hierbij ook een belangrijke rol.
Het gaat hier om een aanpak waarbij voor de lange termijn veel investering nodig is. Het is dus niet
zo, dat dit op korte termijn gerealiseerd zal zijn.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er het afgelopen jaar veel geïnvesteerd is in het
agenderen en het versterken en uitbreiden van het netwerk van partners rondom de
armoedeproblematiek. Hierbij is het uitgangspunt dat iedereen die iets met armoede doet
onderdeel is van dit netwerk (dus niet alleen de professionele organisaties/initiatieven). De
armoederegisseur heeft een belangrijke rol gehad in het in kaart brengen van dit netwerk
(armoede-/voorzieningenkaart) en in het leggen van verbindingen tussen organisaties.
De rol van armoederegisseur wordt op dit moment geëvalueerd. De functie van armoederegisseur
blijft zonder meer bestaan (ook in deze omvang), maar het zou wel kunnen dat de
armoederegisseur in de toekomst een andere rol/andere verantwoordelijkheden gaat krijgen.
De raad wordt hier nog nader over geïnformeerd.
Over de eerste versie van de krant ‘Rondkomen in Roosendaal’ heeft wethouder Koenraad
medegedeeld dat deze in een grote oplage is gedrukt en verspreid. In juni komt er een nieuwe
uitgave van de krant. Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er dan nog extra zal worden
gelet op een goede verspreiding. In de krant komt ook de armoedekaart te staan. Een app vindt
wethouder Koenraad ook een goed idee, dus daar gaat ze ook mee aan de slag, maar de
voorzieningenkaart wordt ook in de krant gepubliceerd zodat mensen deze uit kunnen knippen en
kunnen ophangen. In deze voorzieningenkaart staan alle initiatieven die zich op armoede richten.
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De gemeente Roosendaal is koploper bij een landelijk project onafhankelijke cliëntondersteuning.
Bij dit project wordt cliëntondersteuning bij het Werkplein mogelijk gemaakt vanuit WegWijs.
Bij dit project is het de bedoeling dat, wanneer iemand geen uitkering krijgt, hij/zij wel direct naar
WegWijs wordt doorverwezen om ervoor te zorgen dat er integrale ondersteuning kan worden
geboden; de integrale benadering is een heel belangrijk onderdeel van WegWijs.
Het project vroeg-signalering wordt snel opgepakt. Dit wordt nu voorbereid in de zes gemeenten.
Het project gaat erover dat, als mensen hun rekening (energie/zorg/wonen) niet betalen, dit tijdig
wordt gesignaleerd (door Wegwijs en cliëntondersteuning). Daarmee heb je ook de werkende
mensen te pakken, die net niet rondkomen. De gemeente wil vroeg-signalering inzetten om de
armoedeval te gaan herkennen. Wethouder Koenraad heeft daarbij tevens aangegeven dat ze in
de regio wil voorleggen om de tool ‘armoedevalberekenaar’ van Stimulansz met de zes gemeenten
gezamenlijk in te zetten.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er inmiddels een aantal informatiebijeenkomsten zijn
geweest rondom het Buddy-project. Hierbij hebben zich vijftig mensen gemeld als zgn. kansrijke
buddy. Daarvan zijn momenteel twee mensen in opleiding in Antwerpen en daarnaast hebben zich
ook mensen gemeld voor de opleiding in Roosendaal maar die moet nog gestart worden.
Wethouder Koenraad verwacht daarna een achttal mensen te hebben die als buddy aan de slag
kunnen. Het buddy-project is alleen bedoeld voor hele ernstige, chronische overerfbare armoede.
Het is een duur project -de kosten zullen in de Kadernota terugkomen- maar het kan op termijn wel
een enorm positief effect hebben.
Wethouder Koenraad heeft tevens gerefereerd aan het vele wetenschappelijke onderzoek dat in de
afgelopen vier jaar is gedaan, waardoor er nu beter bekend is wat armoede met iemand doet en dat
dit een kanteling in het denken over armoedeproblematiek heeft veroorzaakt. Deze kennis wordt
ook gedeeld met professionals bij WegWijs en hier zijn al een aantal workshops voor
georganiseerd. Ook de jeugdprofessionals worden hier in meegenomen, bijvoorbeeld bij het
herkennen van schuldproblematiek en het hebben van een integrale aanpak in de ondersteuning.
Wethouder Koenraad vindt ‘geen kind in armoede’ een mooi ambitieniveau en geeft aan dat er ook
al veel is om kinderen die bestaanszekerheid te kunnen bieden (o.a. Kindpakket, Stichting
Leergeld, Stichting Paul en cultuursubsidie). Hier zal ook aandacht voor zijn in het
uitvoeringsprogramma.
Het CDA heeft nog specifiek aandacht gevraagd voor de groep anderstaligen. Wethouder
Koenraad heeft aangegeven dat hier wel al aandacht voor is, o.a. via de jeugdprofessionals op de
scholen, maar ze vindt dit wel een goed aandachtspunt een heeft aangegeven dat ze dit mee zal
nemen in het vervolg, om te bezien of hier extra inzet op moet worden gepleegd.
Het uitvoeringsprogramma komt nog voor de Kadernota richting de raad en in de Kadernota staan
straks alle voorstellen (die geld kosten) voor het armoedebeleid.
De raadsmededeling gaat niet naar de raadsvergadering.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur.

