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Besluitenlijst Commissievergadering 22 augustus 2019 
 

Aanwezigen  
Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst:  C.A.J.M. Goossens, R.G.J. van Broekhoven, P.L.F. Raijmaekers, 

C.H.D. Hoendervangers VLP J.F.A. Heeren, M.C.W. Verbeek, G.A. van Zalinge VVD: C.F.J. 

Verstraten, A.T. Eijck-Stein GroenLinks N. El Azzouzi, L.C. Villée CDA: R. Breedveld, A.S. Hamans 

SP: W.J.H.P. Beens van Zundert, A.A. Maas-Cleeren, PvdA: M.S. Yap, K. Ahlalouch 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, M.A.C.M.J. van Ginderen 

  

 

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 Burger Belangen Roosendaal heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan 

een eerste termijn bij agendapunt 4: Raadsmededeling 24-2019 Economische Koers Verbinden, 

vernieuwen en uitdagen + Raadsmededeling 25-2019 Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL. 

De fracties van de Roosendaalse Lijst en GroenLinks verzoeken bij dit agendapunt 

(raadsmededeling 24-2019 en raadsmededeling 25-2019 gecombineerd) met twee sprekers binnen 

één termijn het woord te mogen voeren, waarbij tevens om een verruiming van de spreektijd is 

verzocht. De commissie heeft hier in meerderheid mee ingestemd, waarbij er in eerste termijn een 

spreektijd van 7 minuten zal worden gehanteerd.  

 

 

3. BESLUITENLIJST    
De besluitenlijst van de commissievergadering van 13 juni 2019 en de besluitenlijst van de 

commissievergadering van 27 juni en 1 juli 2019 zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsmededeling 24-2019 Economische Koers Verbinden, vernieuwen en 
uitdagen + Raadsmededeling 25-2019 Iedereen doet mee op de 
arbeidsmarkt XL 
Met raadsmededeling 24-2019 neemt de raad kennis van het economisch koersdocument 2019-
2022: Verbinden, vernieuwen en uitdagen. Met raadsmededeling 25-2019 neemt de raad kennis 
van de actieagenda arbeidsmarkt 2019-2022: Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL.   
Portefeuillehouders: wethouder van Ginderen en wethouder Lok 
 
Wethouder Lok heeft ter vergadering aangegeven het idee van de Roosendaalse Lijst voor een 
Roosendaalse Brain Challenge een interessant idee te vinden en wil hier verder over nadenken.  
 
De VLP heeft het initiatief van de verkaveling van grote percelen -ten einde meer MKB-bedrijven de 
kans te geven- te berde gebracht en wil graag weten hoe het college hier tegenaan kijkt. 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat er eigenlijk geen grote kavels meer zijn, maar dat hij zal 
kijken of er nog ergens een kavel is dat voor dit doel kan worden opgesplitst. De VLP heeft 
aangegeven ondertussen ook na te zullen denken over toekomstig beleid.  
 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat de Uitvoeringsagenda in de loop van het najaar zal 
worden opgeleverd. 
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Wethouder van Ginderen heeft aangegeven de suggestie om een onderzoek te doen naar de 
behoeften van jongeren die Roosendaal verlaten een interessante suggestie te vinden en gaat hier 
verder naar kijken. 
 
Dhr. van Ginderen heeft op de suggestie van de Roosendaalse Lijst om cursussen 
arbeidsmarktparticipatie in de avonduren aan te bieden aangegeven dat hij hier vooralsnog geen 
signalen over heeft ontvangen maar dat hij hier best naar wil kijken.   
 
Wethouder van Ginderen heeft in reactie op vraag van de Roosendaalse Lijst, of de wethouder zich 
kan herkennen in de noodzaak om mensen die vanuit het speciaal onderwijs doorstromen naar het 
MBO extra ondersteuning te bieden, bevestigend geantwoord. Wethouder van Ginderen wil wel nog 
even goed kijken hoe dit het beste kan worden aangepakt. De fractie van de Roosendaalse Lijst 
heeft verzocht om dit onderwerp toe te voegen aan de Actielijst.  
 
Wethouder van Ginderen heeft aangeven dat, daar waar het gaat om meesterproeven en 
stageplekken, dit niet exclusief gezien moet worden voor het HBO, maar dat dit breder kan worden 
getrokken richting MBO-niveau maar bijv. ook VO-niveau. De Roosendaalse Lijst en de VLP 
hebben aangegeven dat ze hier graag een actieve rol van de gemeente in zien. Wethouder van 
Ginderen heeft aangegeven dit -alhoewel hier feitelijk een taak en een rol ligt bij de scholen- mee te 
kunnen nemen in het accountmanagement.  
 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat er een uitnodiging richting de raad komt ten 
behoeve van een informatiebijeenkomst over het Werkplein.  
 
Wethouder van Ginderen heeft in reactie op de ChristenUnie aangegeven dat hij geen signaal heeft 
ontvangen ten behoeve van de inzet van meer arbeidscoaches, maar dat als deze behoefte er is hij 
hierover graag in contact wil komen om te bezien wat kan. Wethouder van Ginderen heeft 
toegezegd een lijntje te zullen leggen om dit op te pakken, waar nodig en dat hij hier nog op terug 
zal komen.  
 
Op de vraag van het CDA en de Roosendaalse Lijst of de wethouder Social Return on Investment 
(SROI) + Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) meeneemt in de aanbestedingen van de 
subsidies dit jaar heeft wethouder van Ginderen aangegeven dat dit wel wordt aangenomen bij het 
nieuwe beleid maar of dit al bij de subsidies geldt, kan hij niet toezeggen. Wethouder van Ginderen 
heeft aangegeven dit mee te zullen nemen in het college.   
 
VLP en Roosendaalse Lijst refereren aan de 5 personen die bij de WVS zijn gestart met de vraag of 
dit ook bij de sociale uitzendbureaus en sociale ondernemers verder kan worden uitgezet. 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dit een hele logische stap te vinden en dit initiatief 
graag te willen oppakken. De fractie van de Roosendaals Lijst heeft verzocht om dit onderwerp toe 
te voegen aan de Actielijst. 
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft verzocht om het project Perspectief op Werk t.b.v. niet-
uitkeringsgerechtigheden als onderwerp toe te voegen aan de Actielijst. 
 
De VLP-fractie heeft, vanuit de gedachte dat werk echt moet lonen, wethouder van Ginderen 

verzocht om eens goed te kijken naar de mogelijkheden om de overstap tussen bijstand/WW en 

werk aantrekkelijker te maken. Wethouder van Ginderen heeft aangegeven hierover te zullen 

nadenken, waarbij hij wel heeft aangegeven dat hij niet degene is die de salarissen bepaalt die 

door het bedrijfsleven moeten worden betaald.   

 
De fractie van D66 heeft aandacht gevraagd voor het voorkomen van baanverlies (en daarmee 
armoedeval) bij oudere werknemers, door ze vroegtijdig op te leiden/om te scholen. Wethouder van 
Ginderen heeft aangegeven dat dit een centraal thema is in het beleidsdocument, te weten: een 
leven lang leren, zodat men voorbereid is op de veranderingen in de arbeidsmarkt.   
 
Fractie Wezenbeek verzoekt naar de uitkomst van het onderzoek naar flex-arbeid. Wethouder van 

Ginderen heeft toegezegd de status te zullen navragen bij de RWB.  

 
Raadsmededeling 24-2019 gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 19 september 2019. 
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De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie t.b.v. een Brain Challenge Roosendaal. 
 
GroenLinks overweegt een motie ten behoeve van een pro-actievere benadering om de circulaire 

economie te ondersteunen, bij voorkeur in de vorm van een bijeenkomst.  

 
De fractie van de PvdA overweegt een voorstel ten behoeve van meer onderscheidend vermogen 
(economische diversiteit), specifiek voor het Roosendaalse. 
 
 
Raadsmededeling 25-2019 gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 19 september 2019. 

 
De ChristenUnie overweegt een motie ten behoeve van meer arbeid coaches/jobcoaches en een 

meer faciliterende rol van de gemeente.  

 

 

De raadsmededelingen zullen als separate agendapunten terugkeren op de agenda van de 

gemeenteraadsvergadering. 

 

 

5.  Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 


