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Besluitenlijst Commissievergadering 15 juli 2021 
 

Aanwezigen  
Voorzitter: C.H.D. Hoendervangers 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.A.J.M. Goossens, P.L.F. Raijmaekers VLP W.C.H. Brouwers, 

E.J.C. de Regt, A. van Gestel VVD: C.F.J. Verstraten, S.M.J. Vermeulen GroenLinks A.J.M. Gepkens, 

L.C. Villée CDA: A.S. Hamans, W.F.J.M. van Oosterhout LS21: A.C.A.M. Beens, A.A. Maas-Cleeren 

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

ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek 

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

I.M. Raaijmakers 

 

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  

 

Op voorstel van burgemeester Van Midden, wordt een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het 

overlijden van Peter R. de Vries. 

 

De voorzitter licht vervolgens kort de vergaderorde toe.  

 

 

2. VOORJAARSBRIEF FINANCIËN 2021 EN KADERNOTA 2022 
ln de Voorjaarsbrief financiën 2021 geeft het college een beeld van de relevante financiële 
ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021. Met de Kadernota 
2022 wordt de raad in positie gebracht om keuzes te maken en zwaartepunten te leggen in beleid 
en prioriteiten voor de komende jaren. Deze keuzes worden vervolgens in de begroting 2022 en in 
de meerjarenramingen vastgelegd. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Door de fracties zijn de volgende (voorgenomen) wijzigingsvoorstellen en/of moties in eerste termijn 

aangekondigd: 

 

Roosendaalse Lijst 

• Meer GGZ in de wijken en dorpen, door de GGZ-consulent op te plussen van 0,25 fte naar 
1 fte i.p.v. 0,5 fte 

• Versnelling zon op dak  

• Mill Hillplein; plan van bewoners en studenten van de Associate Degrees Academie te 
toetsen op haalbaarheid en bij de begroting met een voorstel voor uitvoering van dit plan 
komen 

• Samen met ChristenUnie: buiten speel-, sport, en beweegruimtes voor iedereen 

• Samen met CDA en VVD: uitwerking t.b.v. integraal budget voor veiligheid (ontschotten en 
meer budget/flexibel budget t.b.v. veiligheid) 

 

VLP 

• Precarioheffing ook in 2022 schrappen; 

• Meer invulling geven aan het motto: Koop Lokaal! 

• Samen met PvdA: Lobby-strategie 
 

VVD 

• Samen met Roosendaalse Lijst en CDA: uitwerking t.b.v. integraal budget voor veiligheid 
(ontschotten en meer budget/flexibel budget t.b.v. veiligheid) 

• Inzetten op gedragscampagnes  

• Aankleding aanrijroutes verbeteren 
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CDA 

• Samen met Roosendaalse Lijst en VVD: uitwerking t.b.v. integraal budget voor veiligheid 
(ontschotten, meer budget/flexibel budget t.b.v. veiligheid) 

• Verkeersregel installaties met een zogeheten groene golf voor fietsers en voetgangers 

• Vergroenen grensgebied 

• Armoedeondersteuning voor jonge gezinnen; pilot overnemen van schulden 
 

GroenLinks 

• Meer activiteiten voor kinderen/jeugd en meer manieren bedenken en inzetten om alle 
jongeren en kinderen in Roosendaal te bereiken 

• Impuls Dierenwelzijnsbeleid (gedacht wordt aan een aanvullend budget van 30.000 euro)  

• Realiseren leegstandsverordening en zelfbewoningsplicht 

• Robuustere investering in Roosendaal Natuurstad  

• Verkeersregelingsinstallaties met een zogeheten groene golf voor fietsers en voetgangers 

• Verlaagd OV-tarief op koopzondagen vergelijkbaar met verlaagd parkeertarief op 
koopzondagen 

 
Lokaal Sociaal 21 

• Risicoreserve sociaal domein 
 

PvdA 

• Egalisatiereserve nu al uitbreiden qua reikwijdte voor participatie in brede zin 

• Geld in kadernota 2022 t.b.v. Parkrangers (45.000 euro) niet per se hiervoor reserveren, 
maar als bijdrage reservering bredere inzet veiligheidsbestel   

• Aanvulling jeugdagenda – gelijke kansen in het onderwijs 

• Verbod op armoede 

• Voorparkeren maatschappelijke opgaven - Strategische Verkenningen 

• Samen met VLP: lobby-strategie 
 

D66 

• Strategisch huisvestingsplan voor het primair onderwijs voor het lopende jaar en het 
komende jaar 

• Strategisch huisvestingsplan voor het primair onderwijs voor de komende vijf jaar 

• Bij lessen maatschappij op school ook lessen over subsidie/ondersteuningsmogelijkheden 
e.d. in het kader van bestaanszekerheid, zodat kinderen zelf ook bekend zijn met de 
geboden steunmaatregelen 

• Bedrag laaghouden parkeren op koopzondagen anders inzetten en benutten om het 
spaarsysteem van het Roos24 programma te ondersteunen  

 

Burger Belangen Roosendaal 

• Motie i.r.t. armoedebestrijding – onderzoek naar minimapas 
 

ChristenUnie 

• Motie buiten speel-, sport, en beweegruimtes voor iedereen 

• Motie uitbreiding functie zorgcoördinator mensenhandel van 0,5 fte naar 1,0 fte 
 

Wezenbeek 

• Roosendaal meer gastvrij voor mensen met een beperking 

• Camperplaatsen 

• Geld reserveren voor omleiding A58 

• Samen met CDA: armoedeondersteuning voor jonge gezinnen; pilot overnemen van 
schulden 

 

Toezeggingen van het College 

− Op het voorstel van GroenLinks voor een leegstandsverordening en zelfbewoningsplicht heeft 

wethouder Theunis voorgesteld om dit te betrekken in de bespreking over de Woonagenda 

[najaar 2021].  
 



3  

− Wethouder Koenraad heeft, op vraag van de fractie van D66, toegezegd om de beschikbaarheid 

van de diverse mogelijkheden i.h.k.v. armoedeondersteuning [stichting Paul, stichting Leergeld, 

enz.] ook aan kinderen zelf toe te lichten, mee te zullen nemen in het kinderarmoedebeleid. 

− Wethouder van Ginderen heeft toegezegd de raad in de loop van volgende week te zullen 

informeren over de uitkomst m.b.t. wel/niet doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in 

het primair onderwijs.  

− Wethouder van Ginderen heeft, op verzoek van de fractie van GroenLinks, toegezegd te zullen 

onderzoeken of er verruiming van de OV-meedoenpas [voor 9.00 uur] mogelijk is. 

   

De commissie heeft ervoor gekozen om, omwille van de tijd, geen tweede termijn te houden. De 

daadwerkelijk in te dienen moties en/of amendementen bij de Kadernota 2022, zullen door de fracties 

z.s.m. worden rondgestuurd.  

 

De PvdA-fractie heeft hierbij verzocht om wat ruimte in de raad t.b.v. compensatie van het nu niet 

houden van een tweede termijn. De PvdA-fractie heeft hierbij aangegeven dan ook nog te willen 

reageren op het raadsvoorstel Voorjaarsbrief Financiën 2021.  

 

Om die reden zullen zowel het raadsvoorstel Kadernota 2022 als het raadsvoorstel Voorjaarsbrief 

Financiën 2021 als B-stukken worden doorgeagendeerd naar de raadsvergadering van 22 juli 2021.  

 

 

3. SLUITING 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.  

 

 

De voorzitter van de Commissie 

 

 

Cees Hoendervangers 


