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Besluitenlijst Commissievergadering 24 januari 2019
Aanwezigen
Voorzitter: A.J.M. Gepkens
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van-Kaam, C.J. Gabriëls, P.L.F. Raijmakers, A.J.
Vrolijk VLP M.W.C. Verbeek, J.F.A. Heeren VVD: S.M.J. Vermeulen, C.F.J. Verstraten, A.T. Eijck-Stein
GroenLinks L.C. Villée, N. El Azzouzi CDA: A.S. Hamans, D.C.M. Roeken SP: M.J.G. Heessels, A.A.
Maas-Cleeren PvdA: K. Ahlalouch, E.J.M. Stroop D66: H.W. Emmen, A. Homma, B. Taher Burger
Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas
Jac Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek.
College: C.F.G.R. Koenraad

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
Ten aanzien van agendapunt 5: Voorafgaand aan deze commissievergadering heeft inspraak
plaatsgevonden over dit onderwerp. Op verzoek van wethouder Koenraad is de raad verzocht om dit
versneld in procedure te brengen, vandaar dat dit onderwerp ook is ingepland voor deze
commissievergadering. De voorzitter geeft aan dat meerdere fracties afgelopen week te kennen
hebben gegeven dat zij zorgvuldigheid boven snelheid wenselijk achten ten aanzien van dit
agendapunt (5. herziene beleidsvisie zonne-energie en raadsvoorstellen afgifte verklaring van geen
bedenkingen zonneparken) en dat zij voorstellen om dit agendapunt van de agenda te halen. De
voorzitter heeft dit bij de commissie in stemming gebracht. Hieruit is gebleken dat de commissie
agendapunt 5 unaniem van de agenda wenst af te voeren. Hierbij heeft de VVD-fractie overigens
wel aangegeven dat zij zelf geen belemmering ziet voor behandeling van de verklaring van geen
bedenkingen ten behoeve van het zonnepark Hollewegje nabij de A58, omdat de insprekers hier in
de Inspraakbijeenkomst naar de mening van de VVD-fractie niets over hebben gezegd.
De agenda is vastgesteld na afvoeren van agendapunt 5.

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

4. Raadsvoorstel Eigen bijdrage WMO
De raad wordt voorgesteld om voor de Wmo maatwerkvoorzieningen Hbhplus en begeleiding de
eigen bijdrage (maximaal €17,50 per vier weken) terug in te voeren vanaf 25 februari 2019.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft tijdens de beraadslagingen aangegeven dat ze mensen met een
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en die de gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor
dit kalenderjaar niet hebben afgesloten, tegemoet wil komen. Op de vraag van de SP-fractie of
deze mensen hierover door de gemeente actief zullen worden benaderd, heeft wethouder
Koenraad bevestigend geantwoord;
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De lijst van mensen die een gemeentelijke collectieve zorgverzekering hebben en de lijst van
mensen die een eigen bijdrage moeten gaan betalen zullen met elkaar worden vergeleken en de
mensen die niet op beide lijsten voorkomen, zullen worden aangeschreven.
De raad zal geïnformeerd worden op het moment dat de verdeelsleutel (compensatie door het Rijk)
bekend is. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de verdeelsleutel bekend zal zijn.
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aandacht gevraagd voor de communicatie. Wethouder
Koenraad heeft hier bevestigend op geantwoord.
Op het verzoek van de SP-fractie, de ChristenUnie en de fractie van de Roosendaalse Lijst om de
raad na invoering te informeren over hoe de invoering van de maatregel uitgepakt heeft en hoe dit
verlopen is, heeft wethouder Koenraad toegezegd de raad in juni 2019 hierover te zullen
informeren (= evaluatie over de eerste drie maanden).
Op de vraag van de ChristenUnie, wat als voor de maatwerkvoorzieningen Hbhplus en begeleiding
per januari 2020 toch geen eigen bijdrage blijkt te worden verlangd?, heeft wethouder Koenraad
aangegeven dat zij in dat geval bij de raad terug zal komen om dit aan de raad voor te leggen.
N.B: In het raadsvoorstel staat abusievelijk een ingangsdatum van 25 februari 2019 in plaats van 25
maart 2019 vermeld. De voorzitter heeft de portefeuillehouder om een aanpassing hierop verzocht.
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering.

5. Raadsvoorstel afgifte verklaring van geen bedenkingen zonnepark
Evertkreekweg en raadsvoorstel afgifte verklaring van geen bedenkingen
zonnepark Hollewegje i.c.m. raadsmededeling 1-2019 Herziene beleidsvisie
zonne-energie.
De raad wordt gevraagd om “ontwerpverklaringen van geen bedenkingen” af te geven voor de
realisatie van zonneparken nabij de Evertkreekweg en het Hollewegje in Roosendaal.
Raadsmededeling 1-2019 Herziene beleidsvisie zonne-energie is bij dit agendapunt gevoegd om in
samenhang met de raadsvoorstellen te kunnen bespreken.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda afgevoerd (zie agendapunt 2).

6. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

