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Besluitenlijst Commissievergadering 16 mei 2019 
 

Aanwezigen  
Voorzitter: D.C.M. Roeken  

Secretaris: E.M. Roelfsema 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.A.J.M. Goossens, C.H.D. Hoendervangers, Y.A.J.M. de Beer-van 

Kaam, P.L.F. Raijmaekers VLP G.A. van Zalinge, J.F.A. Heeren, W.C.H. Brouwers VVD: S.M.J. 

Vermeulen, A.T. Eijck-Stein GroenLinks N. El Azzouzi, A.J.M. Gepkens, N.W.R. Klaver CDA: J.A. van 

de Vrede, A.S. Hamans SP: M.J.G. Heessels, A.A. Maas-Cleeren, W.J.H.P. Beens-van Zundert PvdA: 

M.S. Yap 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.A. Lok, I.M. Raaijmakers, 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 met de volgende wijzigingen vastgesteld: 

 

De PvdA-fractie heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij 

agendapunt 4.  

 

Een meerderheid van de commissie heeft ingestemd met een ordevoorstel van de voorzitter om 

wethouder Raaijmakers bij agendapunt 5 de gelegenheid te geven een korte introductie op het 

onderwerp te geven voorafgaand aan de eerste termijn. 

 

De VLP-fractie heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij 

agendapunt 6. 

 

 

3. BESLUITENLIJST    
De besluitenlijst van de commissievergadering van 17 april 2019 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Informatieveiligheid en privacy 

gemeente Roosendaal 
De Rekenkamer West-Brabant (hierna: rekenkamer) is door de gemeente Roosendaal ingesteld om 
onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde bestuur. In 2018 heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar 
de informatieveiligheid en privacy binnen de gemeente Roosendaal. Middels dit raadsvoorstel 
wordt het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad aangeboden en wordt de raad voorgesteld 
het onderzoeksrapport van de Rekenkamer West-Brabant getiteld ‘Onderzoek informatie-veiligheid 
en privacy’ te onderschrijven en in te stemmen met de in het rapport opgenomen conclusies en 
aanbevelingen. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om het college op te dragen de 
aanbevelingen nader op te pakken en de raad hierover periodiek te informeren.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Op de suggestie van GroenLinks om met ingang van 2020 de stand van zaken en nieuwe 
ontwikkelingen op te nemen in de P&C-cyclus, heeft wethouder Lok aangegeven dit een goede 
suggestie te vinden en dit zelfs toe te juichen. Hij gaat dit opnemen met zijn collegae.  
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Wethouder Lok heeft aangegeven dat er in 2020 een nieuwe BIG (Baseline Informatieveiligheid 
Gemeenten) komt. Hier moet nog beleid voor vastgesteld worden. Dit geldt ook voor het 
normenkader; daar komt ook nieuw beleid op en dit gaat o.a. ook over de doorontwikkeling van de 
BIG.  
 
In reactie op de termijn van de Roosendaalse Lijst heeft wethouder Lok aangegeven dat hem geen 
signalen bekend zijn dat dingen niet goed gaan bij ICT West-Brabant-West (ICT WBW). Mochten er 
wel concrete signalen zijn, dan neemt wethouder Lok hier graag kennis van. Bij de start van de ICT-
samenwerking is overigens afgesproken dat er ook een evaluatie komt. Deze komt naar de raad 
voorafgaand aan de begroting.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft nog een aantal vragen gesteld ten aanzien van 
incidentmanagement waarvan wethouder Lok heeft aangegeven dat hij deze niet ter vergadering 
kan beantwoorden. Wethouder Lok heeft de Roosendaalse Lijst verzocht deze vragen schriftelijk 
aan hem te richten. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft in reactie aangegeven deze vragen 
dan inderdaad nog schriftelijk te zullen stellen. In afwachting van de beantwoording is dit voor de 
Roosendaalse Lijst vooralsnog een B-stuk.  
 
De fractie van GroenLinks heeft verzocht om bij het aanbieden van het raadsvoorstel voor de 
raadsvergadering ervoor te zorgen dat het woord ‘waarnemend’ is geschrapt bij de ondertekening 
door de gemeentesecretaris.  

 

5. Raadsvoorstel Subsidiebeleid Open en Transparant subsidiëren  
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juni 2018 besloten om met een nieuwe 
subsidiesystematiek te gaan werken. Juridische ontwikkelingen verplichten de gemeente 
Roosendaal de subsidieverlening anders te organiseren. De gemeente dient de subsidieverlening 
uit te voeren aan de hand van een juridisch kader voor schaarse (subsidie) middelen. De kern van 
dit kader is dat alle potentiële partijen de kans krijgen mee te dingen naar de subsidiemiddelen. Met 
het nieuwe subsidiebeleid geeft de gemeente nieuwe partijen daarvoor de ruimte. De raad wordt 
voorgesteld om in te stemmen met het nieuwe subsidiebeleid, zodat de gemeente op een 
rechtmatige en transparante werkwijze subsidies kan verlenen.  
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 

 
Wethouder Raaijmakers heeft in haar introductie aangegeven dat met dit raadsvoorstel niet de 
beleidsdoelen ter discussie staan, maar dat het hier gaat over de wijze van subsidiëren. Hierbij is 
het doel: open/transparant, zakelijk en professioneel subsidiëren. De inhoud zit in de beleidsregels; 
deze gaat het college in juni 2019 vaststellen en deze worden op 1 juli 2019 gepubliceerd.  
 
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat de looptijd van huidige subsidies (die nu nog niet 
zijn opgezegd) gewoon doorlopen, totdat de termijn voor deze subsidies is verstreken; vanaf dan 
geldt voor hen het nieuwe subsidiebeleid.  
 
Diverse fracties hebben gevraagd naar de criteria waarop de één op één subsidierelaties zijn 
verkozen en waarom er voor gekozen is om met deze organisaties wel een één op één 
subsidierelatie te behouden terwijl met andere organisaties niet meer. Wethouder Raaijmakers 
heeft aangegeven dat hier geen specifieke criterialijst voor bestaat en dat er echt naar de 
individuele organisaties is gekeken. Wethouder Raaijmakers heeft toegezegd om de motivering 
voor de gemaakte keuzes (waarom wel/niet één op één subsidie behouden) schriftelijk aan de raad 
te zullen doen toekomen.  
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft wethouder Raaijmakers verzocht om bij subsidiëringen 
tussen de 50.000 euro en 100.000 euro als extra verantwoording deze organisaties een 
kascontrole te laten overleggen. Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven in principe aan dit 
verzoek tegemoet te willen komen, maar dat zij dit nog wel even nader wil bezien. Mogelijk dat zij 
liever kiest voor een stevigere controle vanuit de ambtelijke organisatie. Hier komt zij bij de raad op 
terug.  
 
Meerdere fracties hebben aandacht gevraagd voor de begeleiding van subsidieaanvragers. 
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat er begin juli 2019 een informatieavond wordt 
georganiseerd. Alle organisaties en instellingen worden hiervoor uitgenodigd als een eerste aanzet.  
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Zij kunnen daarna gedurende het proces ondersteuning krijgen, zoals duiding van de beleidsregels, 
het invullen van de aanvraag, duiding eHerkenning, etc. De gemeente probeert dit zoveel mogelijk 
te faciliteren maar er ligt ook wel een verantwoordelijkheid bij verenigingen en organisaties zelf.  

 
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat voor de onderwijsinstellingen andere 
indieningstermijnen gelden. Op de vraag van de VLP-fractie of voor de dienstverleners die 
ondersteunend zijn aan het onderwijs (denk aan sportservicebureaus, cultuurcompaan) dan ook 
deze afwijkende termijnen kunnen gelden heeft wethouder Raaijmakers aangegeven dit nader te 
zullen bekijken en hier nog op terug zal komen.  

 
Diverse fracties hebben gevraagd naar de mogelijkheden om de termijn van einde subsidiëring als 
een soort overgangsfase met een aantal maanden op te rekken. Wethouder Raaijmakers heeft 
aangegeven dat ze de afbouw zorgvuldig wil laten verlopen en daar waar nodig zal er maatwerk 
worden geleverd.  
 
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven te zullen kijken of de tevredenheid gedurende het 
verloop van de dienstverlening (die door de subsidieontvangers wordt gegeven) kan worden 
gemeten. Ze wil dit echter geen criterium laten zijn bij het beoordelen van subsidieaanvragen.  
Tussentijdse verantwoording en sturing is geborgd.  

 
De beoordeling door de raad van de subsidie maatschappelijke initiatieven komt te vervallen. Bij de 
Kadernota leest de raad over hoe met (de invulling van) deze middelen wordt omgegaan.   
 
De fractie van GroenLinks heeft verzocht om een evaluatiemoment waarbij (o.a.) wordt gekeken of 
het nieuwe subsidiebeleid daadwerkelijk gemakkelijker is geworden voor de subsidieaanvragers. 
Wethouder Raaijmakers heeft toegezegd een evaluatiemoment in te zullen stellen voor de nieuwe 
manier van subsidiëren.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering. 
 
GroenLinks overweegt een motie ten aanzien van de consequenties wanneer een organisatie om 
verschoonbare redenen de subsidieaanvraagdeadline niet gehaald heeft. 
 
De VVD-fractie heeft een motie aangekondigd ten aanzien van de verantwoordingsplicht voor 
kleinere subsidies. De VVD wil, ten aanzien van de verplichting van het overleggen van een 
financieel verslag, de drempel verlagen: van 10.000 euro naar 5000 euro. De VVD wil hiertoe een 
opdracht aan het college meegeven ter verwerking in de Algemene Subsidieverordening (ASV).  
De fracties PvdA en D66 hebben aangegeven hier ook voorstander van te zijn en zullen een 
dergelijke opdracht steunen. Wethouder Raaijmakers heeft de indieners van de motie wel verzocht 
om hierbij te kiezen voor een laagdrempelige insteek en hier geen kascontrole bij te verplichten.  
 
De PvdA-fractie wacht de door wethouder Raaijmakers toegezegde nadere informatie over het één 
op één subsidiëren af. Vooralsnog is dit raadsvoorstel voor de PvdA een B-stuk. 
 

 

6. Raadsmededeling 14-2019 Beleidsnotitie onderwijsachterstanden 2019-

2022 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de beleidsnotitie 
onderwijsachterstanden 2019-2022. Met raadsmededeling 14-2019 wordt de raad hierover in 
kennis gesteld. 
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 
 

 Op de vraag van de PvdA-fractie voor een nadere cijfermatige onderbouwing op de effecten van de 
genomen maatregelen (naar aanleiding van de extra middelen uit de zgn. ‘Aschergelden’) heeft 
wethouder van Ginderen aangegeven niet over deze cijfers te beschikken omdat de afgelopen 
jaren de monitoring is gemist en dat er daarom nu met monitoring aan de slag wordt gegaan. 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat hij voor de komende jaren aan de raad wil kunnen 
toelichten (cijfermatig onderbouwd) wat de effecten zijn van het ingezette beleid.  
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De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aandacht gevraagd voor inzet van professionele en 
structurele expertise, zoals pedagogische medewerkers en logopedisten. Zij zouden 
onderwijsachterstanden sneller kunnen identificeren en inlopen. De fractie van de Roosendaalse 
Lijst refereert hierbij aan een vergelijkend beleidsdocument van de gemeente Krimpenerwaard, 
waarin dit punt wel specifiek is benoemd. Wethouder van Ginderen heeft aangegeven naar het 
beleidsdocument van de gemeente Krimpenerwaard te zullen kijken om te bezien of daar 
elementen in zitten die gebruikt kunnen worden in de uitvoering van het beleid.  

 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat ouderbetrokkenheid formeel geen taak van de 
gemeente is, maar dat hij dit wel samen met de betrokken partners op de agenda heeft gezet. 
Wethouder van Ginderen heeft hierbij aangegeven met dit beleid de ambitie te hebben om het zo 
compleet mogelijk te maken en daar hoort ouderbetrokkenheid bij.  
 
Op de vraag van de VVD-fractie of met dit beleid ook de adoptiekinderen worden bereikt en of zij 
dus de nodige begeleiding ontvangen, heeft wethouder van Ginderen aangegeven dit als 
aandachtspunt mee te zullen nemen in de nadere afspraken die nog worden gemaakt. 
 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven de volgende keer een lijst van gebruikte afkortingen bij 
te zullen voegen voor de raad.  

 

De raadsmededeling gaat niet naar de raadsvergadering. 
 
De PvdA-fractie heeft aangegeven te zullen wachten tot de Kadernota ten aanzien van een 
verruiming van het gebruik van voorschoolse voorzieningen.  
 

 

7. Raadsmededeling 18-2019 Doorontwikkeling Huis van Morgen 
Met raadsmededeling 18-2019 wordt de raad geïnformeerd over het Huis van Morgen in 2019 en 

de ambities daarna. 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 
Wethouder Koenraad heeft in haar inleiding aangestipt dat zowel het Huis van Morgen als het Care 

Innovation Center (CIC) een duurzame toekomst hebben gekregen. 

 

Wethouder Koenraad heeft toegelicht dat er is gekozen voor een splitsing tussen het CIC en het 

Huis van Morgen omdat het CIC als organisatie voor organisaties werkt en het Huis van Morgen als 

organisatie voor inwoners werkt. Dan kom je ook met de financiering anders uit.  

 

Het Huis van Morgen is vooral gericht op de inwoners van Roosendaal die gewoon thuis wonen 

(dus niet in ‘care’ of ‘cure’). Dit is een Wmo-verhaal. Dat de financiering dan door de gemeenten 

(Roosendaal en Bergen op Zoom) wordt gedaan, vindt wethouder Koenraad heel logisch. Er 

worden nog gesprekken gevoerd met de andere 7 gemeenten (van Brabantse Wal en de D6) om te 

kijken of zij hier ook een bijdrage aan willen leveren (naar rato aantal inwoners). Wethouder 

Koenraad zal de raad over de uitkomst hiervan informeren, zij hoopt nog voor de zomer (2019). In 

de Kadernota 2020 wordt uitgegaan van een zelfde bedrag als dit jaar; alles wat voor het Huis van 

Morgen kan worden afgesproken met de andere 7 gemeenten gaat nog van dit bedrag af.    

 

In de Kadernota zal de raad ook zien dat het Huis van Morgen naar het programma Zorg is 

verhuisd. Dit neemt niet weg dat in het programma over Werk & Inkomen en Economie projecten 

kunnen gefinancierd worden die door het CIC worden uitgevoerd, omdat je hier ook erg met het 

arbeidsmarktvraagstuk te maken hebt.  

 

Er is volgens wethouder Koenraad geen sprake van het creëren van afstand van de gemeente tot 

het CIC; er vindt bestuurlijke afstemming plaats tussen het CIC en het Huis van Morgen. Hierbij 

heeft wethouder Koenraad tevens de leidraad ‘Grip op Kwetsbaarheid’ benoemd als gezamenlijke 

visie waar vanuit zowel het CIC als het Huis van Morgen kan werken.  

 

De raadsmededeling gaat niet naar de raadsvergadering. 
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8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur. 


