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Besluitenlijst Commissievergadering 30 januari 2020 
 

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.C.W. Verbeek, A. van Gestel, K.A. Raggers VVD: J.P.L.M. van den Beemt, A.T. Eijck-Stein 

GroenLinks A.J.M. Gepkens, N. El Azzouzi, L.C. Villée CDA: R.C.A.W. van Nassau, D.C.M. Roeken 

SP: M.J.G. Heessels PvdA: P.R. Klaver D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt 

ChristenUnie: G.A.M. Testers-van der Maas Wezenbeek: J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak 

College: I.M. Raaijmakers, 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 D66 heeft laten weten niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij 

agendapunt 3 – Raadsmededeling 83-2019 HHT Regeling en dienstencheques. 

 

 

3. Raadsmededeling 83-2019 HHT Regeling en dienstencheques  
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het collegebesluit om met ingang van2O20 
te stoppen met de HHT-regeling, beter bekend onder de naam dienstencheques. Voor bestaande 
klanten geldt een overgangsjaar. Zij kunnen nog tot eind 2020 gebruik maken van de HHT-regeling. 
De gemeentelijke bijdrage wordt van €17,50,- opgehoogd naar €20,-. 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 
Op de vraag van de VLP-fractie wat nu het verschil is tussen enerzijds de beantwoording in de 

vraag waarom er beroepsmogelijkheid is en de brief naar de vertegenwoordiger van cliënten dat er 

geen bezwaar mogelijk is, heeft wethouder Raaijmakers toegezegd schriftelijk terug te zullen 

komen.  

 

De pilot loopt t/m 31 januari 2020. Deze pilot wordt geëvalueerd en de punten daaruit zullen worden 

meegenomen -ook rondom de dienstencheques- in een voorstel voor herijkt beleid. Wethouder 

Raaijmakers heeft aangegeven te hopen dit nog voor de zomer 2020 aan de raad te kunnen 

aanbieden.  

 

Op verzoek van de fractie van GroenLinks heeft wethouder Raaijmakers toegezegd binnen twee 

maanden de raad te zullen informeren over de uitkomsten van de pilot op hoofdlijnen.  

 
Ten aanzien van de 20% van de gevallen waarbij buiten de wettelijke termijnen wordt beslist op een 
zorgaanvraag, heeft wethouder Raaijmakers aangegeven dat ernaar moet worden gekeken hoe 
daar op een snelle en goede manier mee omgegaan kan worden. Wethouder Raaijmakers heeft 
aangegeven hierbij te zullen kijken naar de (juridische) haalbaarheid van de suggestie van de VLP-
fractie om -bij het verstrijken van de wettelijke termijn zonder beslissing- over te gaan op een 
standaard zorgmoment van 2 uur in de week, totdat er een zorgindicatie is afgegeven.   
 
Wethouder Raaijmakers heeft toegezegd schriftelijk te zullen terugkomen op de vraag van de SP-
fractie welke taken worden overgenomen door de persoonlijke verpleging en verzorging vanuit de 
Thuiszorg.  
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Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat in het eerste kwartaal [2020] gesprekken worden 
georganiseerd met mantelzorgers ten behoeve van een nieuw mantelzorgbeleid. De raad zal nog 
informatie ontvangen over wanneer deze gesprekken zijn, ten einde een aantal van deze sessies 
bij te kunnen wonen.  
 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 5 maart 2020. 
 
De VLP-fractie en de fractie van de PvdA hebben aangegeven moties te overwegen ten aanzien 
van o.a.: het automatisch toekennen van een zorgmoment bij het overschrijden van de 
beslistermijn, het voorkomen van juridische zaken en het behoud van dienstencheques t.b.v. 
mantelzorgers. 
 

 

4. Raadsmededeling 76-2019 Opzeggen contracten nutspartijen – vaststelling nieuwe beleidsregels 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het collegebesluit om: 
1. De contracten op te zeggen met Brabant Water voor het leggen van kabels en leidingen in 
gemeentegrond 
2. De "Beleidsregel gebruik gemeentegrond Roosendaal door nutsbedrijven 2019" vast te stellen 
3. De "Beleidsregel nadeelcompensatie verleggen kabels/leidingen Roosendaal 2019" vast te 
stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 

Op de vraag van de PvdA-fractie of de wethouder de raad schriftelijk nader kan informeren over 

met name de financiële risico’s en de mogelijkheden die de gemeente heeft, heeft wethouder 

Raaijmakers bevestigend geantwoord en aangegeven hier iets meer duiding aan te zullen geven 

nog voor de volgende raadsvergadering [5 maart 2020]. In deze schriftelijke beantwoording zal 

wethouder Raaijmakers ook het recht van opstal meenemen (hoe het zit bij recht van opstal bij 

woningen) alsmede de vraag van de VVD-fractie of bij een onderzoek naar bodemgesteldheid (van 

privé grondbezit) ook leidingstraten worden betrokken.  

 

Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat de gemeente controleert/toezicht houdt, maar wel 

vanuit de eigen rol/verantwoordelijkheid. Wethouder Raaijmakers heeft, op verzoek van de 

ChristenUnie, wel toegezegd na te zullen gaan of de wijze waarop gemeenten Breda en Zundert 

het ‘toezicht houden’ hebben georganiseerd, op een vergelijkbare manier is.  

 
 Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 5 maart 2020. 
 
Voor de PvdA-fractie is dit een C-stuk ten aanzien van de nadere informatie over de financiële 
cijfers en risico’s.  

 
 

5. 212-2019 Vraag en Antwoord VLP – Openbare toiletten 
Dit betreft vragen en antwoorden over de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van openbare 
toiletten in Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Wethouder Koenraad heeft voorgesteld om een stappenplan te maken en dit over een half jaar 
(september 2020) richting de raad te rapporteren. Wethouder Koenraad heeft aangegeven de tip 
van de PvdA-fractie ter harte te nemen en op 19 november -Wereld Toiletdag- extra ruchtbaarheid 
te zullen geven aan de stappen uit het stappenplan.  
 
Ten aanzien van het voorstel van de PvdA om een leegstaand (winkel)pand in te richten als extra 
openbaar toilet heeft wethouder Koenraad aangegeven hiernaar te zullen kijken, waarbij de raad er 
rekening mee moet houden dat de wethouder dan nog een keer terugkomt bij de raad met een 
voorstel voor financiering.  
 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 5 maart 2020. 
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6. Brief wethouder Koenraad afdoening moties en toezeggingen afval en zwerfafval 
Deze brief is door de SP-fractie geagendeerd specifiek ten aanzien van het afdoeningsvoorstel voor 
de motie “Roosendaal Schoon”.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Ten aanzien van de afdoening van de motie Roosendaal Schoon heeft wethouder Koenraad 
aangegeven te willen proberen het bedrag voor ‘Schoon Belonen’ van 2 euro naar 4 euro per volle 
container op te hogen, met daarbij een nieuwe brief/campagne. Deze verhoging (van 10.000 euro 
naar 20.000 euro per jaar) past nog binnen het budget van de aanpak van zwerfafval.  
 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 5 maart 2020. 

 
 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 


