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Besluitenlijst Commissievergadering 12 december 2019 
 

Aanwezigen  

Voorzitter: W.C.H. Brouwers 

Secretaris: C. Koop 

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

C.A.J.M. Goossens, P.L.F. Raijmaekers  VLP: M.C.W. Verbeek, A. van Gestel, J.F.A. Heeren, G. van 

Zalinge VVD: S. Vermeulen, A.T. Eijck-Steijn GroenLinks L.C. Villée, A.J.M. Gepkens CDA: A.S. 

Hamans, D.C.M. Roeken SP: M.J.G. Heessels, W.J.H.P. Beens-van Zundert PvdA: M.S. Yap, R.P.P. 

Bouquet D66: H.W. Emmen, B. Taher Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. 

Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak 

College: A.A.B. Theunis, C.F.G.R. Koenraad, M.A.C.M.J. van Ginderen, I.M. Raaijmakers 

  

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

 

Dhr. Goossens heeft een verklaring afgelegd waarin hij heeft aangegeven dat hij niet in de fractie, 

niet in de commissie en niet in de raad aanwezig zal zijn tijdens beraadslagingen over de nu 

voorliggende voorstellen over zonne-energie. Wel zal hij deelnemen aan de stemmingen. Dhr. 

Goossens heeft vervolgens de commissievergadering verlaten. 

 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 

 

Dhr. Yap heeft voorgesteld om agendapunt 7 – Raadsmededeling 70-2019 Kamerbrief naar een 

betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, van de agenda af te 

voeren omdat er op 18 december 2019 nog een raadsinformatiebijeenkomst over dit onderwerp 

plaats zal vinden. De Commissie heeft hiermee ingestemd.  

 

 

3. BESLUITENLIJST    

 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 21 november 2019 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsvoorstel Najaarsbrief Financiën 

De Najaarsbrief heeft als doel om de voortgang ten opzichte van de lopende Programmabegroting 
te monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige afwijkingen en 
ontwikkelingen. Alle financiële afwijkingen > € 100.000 per 1 oktober 2019 zijn in de Najaarsbrief 
Financiën gerapporteerd. Er is sprake van een negatief resultaat van € 55.000. De raad wordt 
voorgesteld om dit te dekken middels een onttrekking aan de Algemene Reserve. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Raaijmakers zal op korte termijn de raad in een brief informeren over de stand van 
zaken ten aanzien van PFAS. Zoals het er nu naar uitziet heeft dit vooralsnog (op de korte termijn) 
alleen consequenties voor de renovatie van de Parklaan.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering van 19 december 2019. 
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5. Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een 

zonnepark nabij bedrijventerrein Heerle en A58 te Heerle  

Door Zonneveld De Melkbussen B.V. is op 30 mei 2018 een aanvraag om omgevingsvergunning 
ingediend voor het realiseren van een zonnepark (De Melkbussen) met een bruto- oppervlakte van 
circa 14,0 ha en een netto oppervlakte van circa 10,99 ha, op percelen gelegen nabij 
Bedrijventerrein De Wijper en de snelweg A58 in Heerle. De raad wordt voorgesteld een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Wethouder Koenraad zegt dat er contact is gezocht met de initiatiefnemer over het snelfietspad 
F58. De initiatiefnemer is op de hoogte van het aan te leggen snelfietspad en heeft aangegeven 
bereid te zijn om een aantal zonnepanelen in te leveren ten behoeve van de eventuele aanleg. Het 
snelfietspad wordt sowieso niet aangelegd over de aardkundige waarden (en loopt dus niet over de 
oostkant). Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de komst van het snelfietspad nog in zo’n 
lage status van ontwikkeling is, dat hier geen rekening mee hoeft te worden gehouden in deze 
verklaring van geen bedenkingen. Over de aanleg van het tracé zal t.z.t. goed worden nagedacht.  
 
De aanvragen zijn op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen (tot 75 ha) waarbij 
wethouder Koenraad heeft opgemerkt dat het ene initiatief nu eenmaal eerder klaar is dan het 
andere. Het college is van mening dat er geen enkele rechtsgrond is om een initiatiefnemer of 
aanvraag te laten wachten als die aanvraag volledig is en ook volledig in participatie met de 
omgeving is afgerond.   

  
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering van 19 december 2019. 
 
 

6. Raadsmededeling 72-2019 Update Realisatie Zonneparken 
In de raadsvergadering van 7 februari 2019 heeft de raad de motie Co-creatie Zonneparken 
aangenomen, waarin wordt verzocht om een tweemaandelijks update met betrekking tot de 
voortgang van de realisatie van zonneparken. In deze raadsmededeling wordt een dergelijke 
update gegeven. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er medio januari 2020 een update volgt over de co-
creatie in Wouw. Daarnaast zal om de twee maanden een algehele update worden geven over de 
co-creatie processen. 
 
De 75 hectare aanleg zonneparken in het buitengebied wordt als opgave opgevoerd in de 
Regionale Energie Strategie (RES).  

 
Dit onderwerp gaat niet naar de raadsvergadering. 

 
 

7. Raadsmededeling 70-2019 Kamerbrief naar een betere organisatie van jeugdhulp, 
jeugdbescherming, jeugdreclassering 
Op 7 november 2019 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister 
voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer geïnformeerd over hun plannen om te komen tot een 
betere organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze 
raadsmededeling wordt de raad hier nader over geïnformeerd. In de brief van de ministers wordt 
geconcludeerd dat- naast het extra geld - ook een betere organisatie van het jeugdstelsel nodig is 
om de beloften van de Jeugdwet te kunnen inlossen. Een niet vrijblijvende manier van (boven-) 
regionaal samenwerken van gemeenten is volgens de ministers nodig om de continuïteit van 
specifieke vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. 
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 

 

Dit onderwerp is bij het vaststellen van de agenda (zie agendapunt 2) van de agenda afgevoerd. 
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8. Raadsmededeling 71-2019 Stand van zaken herijken beleid Hbh+ 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 
de herijking van het beleid Hbhplus; Wegwijs is samen met Werkgroep Met Hart voor de Zorg, 
KBO, FNV en de aanbieders van Hbhplus een pilot gestart waarin cliënten op een andere manier 
geïndiceerd worden. De leerpunten uit de pilot worden gebruikt om het beleid of de uitvoering 
daarvan te herijken. 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat er zo’n 30 cliënten onder de pilot vallen.  
 
Wethouder Raaijmakers zal, op verzoek van de PvdA-fractie, nagaan of er nu nog zaken voor de 
rechter of bij de bezwarencommissie liggen. Ook zal ze, op verzoek van de VLP-fractie nagaan of 
er verzoeken zijn ingediend, om het geld dat voor ongebruikte dienstencheques is betaald, terug te 
krijgen. Zij komt hier schriftelijk bij de raad op terug.   
 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij voor de raad in januari 2020 een 
raadsinformatiebijeenkomst over de doorontwikkeling WegWijs wil verzorgen.  
 
Dit onderwerp gaat niet naar de raadsvergadering. 

 

De VLP heeft aangegeven met aanvullende schriftelijke vragen te zullen komen ten behoeve van 
het verkrijgen van nadere informatie over de dienstencheques. Daarbij heeft de VLP aangegeven 
raadsmededeling 83-2019 -HHT-regeling en dienstencheques vanaf 2020 en verder- te willen 
agenderen voor een commissiedebat. Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven de aanvullende 
informatie te zullen verstrekken en dat deze nu niet op tafel ligt, omdat de discussie over de 
dienstencheques op een ander moment plaatsvindt.   
 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur. 


