
 

 

 

 

Raadsvraag (art. 39) Gesteld door:  

PvdA  
Datum 4 januari 2021 
Onderwerp Advies Jongerenraad Roosendaal over studieplekken 
Portefeuillehouder College B&W 

 

De fractie heeft de volgende vragen: 

 

De PvdA-fractie heeft kennis kunnen nemen van het ongevraagde advies van de Jongerenraad 

Roosendaal over studieplekken in de gemeente Roosendaal. De PvdA-fractie vindt dit een 

interessant advies, waar de gemeente Roosendaal zeker iets mee kan doen. Zeker ook gelet op de 

inzet ‘Roosendaal Studentenstad’.  

1.      De Jongerenraad Roosendaal heeft het in haar advies ook over het gebruik maken van 

buurthuizen. In hun bijdrage aan ‘corona ideeën’ werd ook al een punt gemaakt over de inrichting van 

buurthuizen. De verantwoordelijk wethouder zou hiernaar kijken. Wat is de status daarvan en in 

hoeverre kan dit advies in de uitvoering daarvan meegenomen worden? 

2.      Welke rol ziet u voor de gemeente in het realiseren van veranderingen als het aankomt op het 

creëren van studieplekken voor zowel middelbare scholieren als mbo en hbo studenten? 

3.      Welke rol speelt dit advies in de uitwerking van de motie 'Roosendaal Studentenstad'? 

 

Namens de fractie van PvdA,  

Michael Yap 

 

  



 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 

 

Antwoord vraag 1: 

De buurthuizen hebben een laagdrempelige inloopfunctie voor inwoners van alle leeftijden. Wanneer 

de buurt- en dorpshuizen open zijn, kunnen studenten gebruik maken van de openbare ruimte. 

Op dit moment loopt een traject om te komen tot integrale wijkplannen en worden er per  wijk of 

dorpskern gekeken naar de gewenste sociale programmering voor ontmoeting die volgt uit de visie op 

ontmoeting en de specifieke opgaven per wijk of dorpskern. Vanuit deze plannen wordt gekeken hoe 

er vanuit wijk- en dorpshuizen een bijdrage geleverd kan worden aan de sociale maatschappelijke 

opgave in de wijk. Mocht er bij nader onderzoek behoefte zijn vanuit studenten naar ontmoetings- en 

studieplekken in de wijk, dan gaan we hierover in gesprek met de buurthuisbesturen.  

Antwoord vraag 2: 

De gemeente heeft verschillende rollen bij het uitwerken van de aanbevelingen van de Jongerenraad 

en het uitwerken van de motie ‘Roosendaal Studentenstad’. Primair hebben de onderwijsinstellingen 

een verantwoordelijkheid om studieplekken voor de studenten te realiseren. De gemeente heeft 

vooral een rol als verbinder, aanjager en – indien nodig – als financieel ondersteuner om voldoende 

studieplekken te realiseren. Vooral in deze fase waarin kwetsbare jongeren minder mogelijkheden 

hebben om elders te studeren heeft de gemeente een verantwoordelijkheid om alternatieven aan te 

bieden. Daarvoor is wel verdieping nodig van de resultaten van het advies van de Jongerenraad. 

Hierover zijn we in gesprek met de Jongerenraad. 

Antwoord vraag 3: 

Als Roosendaal zich als stad voor studenten wil profileren, horen daar uiteraard ook faciliteiten bij om 

te kunnen studeren. Vanuit de onderwijsinstellingen worden er studieplekken gefaciliteerd voor (eigen) 

studenten. Daarnaast zijn er in de bibliotheek diverse studie- en ontmoetingsplekken. De 

Jongerenraad is betrokken bij de uitwerking van motie ‘Roosendaal Studentenstad’ en wij zijn met 

hen aan het nagaan hoe we de aanbevelingen hierin kunnen verwerken.  

 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

De secretaris,            De burgemeester, 

                               

 


