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Besluitenlijst Commissievergadering 5 februari 2020 
 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: R.G.J. van Broekhoven, C.H.D. Hoendervangers, C.A.J.M. 

Goossens (niet aanwezig bij agendapunt 4), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam VLP: M.C.W. Verbeek, A. van 

Gestel, G.A. van Zalinge VVD: C.F.J. Verstraten, A.T. Eijck-Stein, S.M.J. Vermeulen GroenLinks N. El 

Azzouzi, L.C. Villée CDA: A.S. Hamans SP: A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap, R.P.P. Bouquet D66: 

H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: G.A.M. Testers-van der Maas 

Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak 

College: A.A.B. Theunis, 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 de ChristenUnie heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste 

termijn bij agendapunt 5- Raadsmededeling 70-2019 Kamerbrief naar een betere organisatie 

jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering.  

 

 

3. Raadsmededeling 84-2019 Samenwerkingsovereenkomst Josephbuurt 
Alwel is voornemens om 229 huurwoningen in de Josephbuurt in de wijk Burgerhout te slopen en 
daarvoor in de plaats maximaal 200 woningen terug te bouwen. Deze ontwikkeling vraagt naar alle 
waarschijnlijkheid ook ingrepen in de openbare ruimte en de gemeente wil met de herstructurering 
insteken op een wijk die voldoet aan Roosendaal Futureproof (Duurzaam, Energietransitie, Sociaal 
maatschappelijk, Inclusie). Dat is reden om te komen tot een gezamenlijke integrale aanpak. In de 
intentieovereenkomst waren eerder de stappen vastgelegd om in juli 2019 een ambitiedocument 
Josephbuurt op te leveren. Het ambitiedocument is samen met bewoners, omwonenden, Alwel en 
de gemeente tot stand gekomen. De samenwerkingsovereenkomst legt vast hoe Alwel en de 
gemeente de komende periode de verdere planuitwerking in gang zetten.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 

Op 11 maart 2020 wordt er voor de raad een themabijeenkomst over de actualisatie van de 
Woonagenda georganiseerd. De planning is om de geactualiseerde Woonagenda -het gaat hierbij 
om accentverschuivingen- nog voor de zomer aan de raad aan te bieden [zodat deze in de 
raadscyclus van september 2020 kan worden behandeld]. Hieraan gekoppeld zitten ook de 
prestatieafspraken die met Alwel in september van dit jaar zullen worden gemaakt om de komende 
4/5 jaar weer met elkaar samen te kunnen werken. 
 
Het ambitiedocument voor de Josephwijk is reeds met de raad gedeeld voorafgaand aan de 
themabijeenkomst van 15 januari jongstleden maar wordt, gelet op de hoeveelheid vragen hierover, 
door de portefeuillehouder nogmaals onder de aandacht van de raad gebracht.  
 
Het ‘groene stadsbuurt’-scenario uit het ambitiedocument wordt op dit moment verwerkt in het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan komt na de zomer [2020] in procedure.  
 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
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4. 247-2019 Vraag en Antwoord SP – Vervolgvragen Warmtenet en 239-2019 Vraag en Antwoord 
SP Warmtenet 
Dit betreft vragen en antwoorden over het warmtenet in de wijk Westrand. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Theunis heeft aangegeven de Kamerbrief van minister Wiebes [minister van 

Economische Zaken en Klimaat] over de voortgang van het wetstraject Warmtewet 2 aan de raad 

te zullen verstrekken. Deze brief gaat over de toekomst van het warmtenet en de nieuwe 

warmtewet. Hier zit een punt van zorg in wat maakt dat het college nog niet zo snel richting raad zal 

komen met een investeringsvoorstel; Men mag, in het kader van leveringszekerheid, niet 

afhankelijk zijn van slechts 1 warmtebron. Er zal dus ook moeten worden gekeken naar alternatieve 

bronnen, waarbij in de brief van minister Wiebes is aangegeven dat de huidige bepaling in de wet, 

dat in uiterste situaties het warmtenet kan worden vervangen door een gasnet, in de nieuwe wet zal 

komen te vervallen. Wethouder Theunis geeft aan dat het verstandig is om hier eerst goed naar te 

kijken alvorens het voorstel voor een warmtenet in de Westrand richting gemeenteraad gaat.  

 

Wethouder Theunis heeft aangegeven dat dit ook terug zal komen in de warmtevisies; D.w.z. dat er 

per wijk -dit is wettelijk vastgesteld- per 2021 warmtevisies zullen moeten worden gemaakt. Hier is 

collega-wethouder Koenraad mee bezig.  

 

 Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 
 

5. Raadsmededeling 70-2019 Kamerbrief naar een betere organisatie 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  
 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven de suggestie van de VLP-fractie, om te kijken of het 
mogelijk is om een korting te geven op de studiekosten voor jeugdwerkers in opleiding (net zoals bij 
PABO-studenten), mee te zullen nemen in een van zijn besprekingen op de ministeries in Den 
Haag.  
 
De 50/50-vergoeding [waarbij er voor 50% bij start zorg wordt betaald en voor 50% bij einde zorg]  
bevalt volgens wethouder van Ginderen goed, maar hij heeft hierbij wel aangegeven dat deze 
werkwijze wat hem betreft op een later moment nog een keer goed moet worden geëvalueerd.  
 
19 februari 2019 wordt de raad in een themabijeenkomst nader bijgepraat over de stand van zaken 
Juzt, o.a. over de laatste ontwikkelingen op de laag-complexe dossiers waarover men in gesprek is 
met de regio West-Brabant Oost. 
 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat het hem goed lijkt om bij een van de volgende 
themabijeenkomsten over jeugd, het focustraject 18-/18+ een keer onder de loep te nemen.  
 
Met betrekking tot een voorstel om na te denken over prestatiedruk die leeft bij jongeren, heeft 
wethouder van Ginderen aangegeven dat hij hier op dit moment mee bezig is, maar dat hij nu nog 
niet aan kan geven wanneer hij hiermee richting raad zal komen (en in welke vorm). Wethouder 
van Ginderen heeft aangegeven hier op een later moment bij de raad op terug te zullen komen.  
 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 5 maart 2020. 
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De SP-fractie neemt dit onderwerp eerst mee terug in de fractie en zal tijdig laten weten of zij met 
een motie komt.  
 

6. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur. 


