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Besluitenlijst Commissievergadering 11 februari 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: G.J.H.M. van Oosterbosch, M.C.M. Schillemans VLP: W.C.H. 

Brouwers, M.W.C. Verbeek, G.A. van Zalinge VVD: C.F.J. Verstraten, G.J. Vruwink, S.M.J. Vermeulen 

GroenLinks: N. el Azzouzi, L.C. Villée CDA: W.F.J.M. van Oosterhout, G. Jacobs SP: A.C.A.M. Beens 

PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver, B. Rommens D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: - 

ChristenUnie: - Wezenbeek: K. Kraak 

College: C.A. Lok, A.A.B. Theunis, M.A.C.M.J. van Ginderen 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de digitale commissievergadering om 19.30 uur.   

 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 

 

De fractie van GroenLinks heeft om een eerste termijn verzocht bij agendapunt 5 – 186-2020 

Beantwoording raadsvragen PvdA - Regioscan. De commissie heeft hiermee ingestemd.  

 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van 4 februari 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

4. 170-2020 Beantwoording raadsvragen VLP - Boeteclausule HUIS van Roosendaal 

Betreft antwoorden op raadsvragen van de VLP over de Boeteclausule HUIS van Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 

Wethouder Lok heeft aangegeven, dat er een themabijeenkomst is gepland voor de raad op 17 

maart 2021 t.b.v. een stand van zaken met betrekking tot het HUIS van Roosendaal. 

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 25 februari 2021. 

 

De VLP-fractie is blij dat een eventuele boeteclausule kan worden gedekt binnen het krediet, maar 

zit nog met het feit dat de gemeenteraad daar niet in is meegenomen. Daarom wil de VLP-fractie dit 

onderwerp eerst nog in de fractie bespreken. 

 

 

5. 186-2020 Beantwoording raadsvragen PvdA - Regioscan 

Betreft antwoorden op raadsvragen van de PvdA naar aanleiding van de door de Rabobank 
uitgevoerde Regioscan.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 

Wethouder Theunis heeft nogmaals [zie ook commissie 4 februari – Concept Position Paper Sterke 

Steden] aangegeven, dat hij samen met collega-wethouder Lok in het voorjaar (april/mei) voor de 

raad een themabijeenkomst zal organiseren. Hierin zal aan de orde komen welke stappen er zijn 

gezet, welke concrete resultaten daaruit voort gaan komen en welke afspraken daarover gemaakt 

gaan worden met de Provincie.  

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 25 februari 2021. 
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De fractie van de PvdA overweegt een tweetal moties. Een motie om te komen tot een concrete 

uitvoering en een motie ten behoeve van een ontmoeting tussen een vertegenwoordiging (2 

raadsleden per gemeenteraad) van de raden van Bergen op Zoom, Steenbergen, Rucphen, 

Halderberge, Moerdijk, Woensdrecht en Roosendaal. 

 

 

6. 197-2020 Beantwoording raadsvragen GroenLinks -Studieplekken, i.c.m. 200-2020 

Beantwoording raadsvragen PvdA - Advies Jongerenraad Roosendaal over studieplekken 

Betreft antwoorden op raadsvragen van GroenLinks en de PvdA met betrekking tot studieplekken in 
de gemeente Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

 

Wethouder van Ginderen heeft toegezegd om binnenkort (begin maart) met een actieplan/plan van 

aanpak te zullen komen ten aanzien van het realiseren van toekomstige studieplekken (met daarin 

een invulling van de acute vraag voor de korte termijn alsmede een structurele oplossing voor de 

langere termijn). Tevens zal hierin een overzicht worden opgenomen met het huidig aantal 

beschikbare studieplekken. 

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 25 februari 2021. 

 

De fractie van GroenLinks overweegt een motie ten aan aanzien van een actieplan voor de langere 

termijn en wil daarom dit onderwerp nog terugnemen richting de fractie. 

 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur. 
 


