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Besluitenlijst Commissievergadering 4 februari 2021
Aanwezigen
Voorzitter: W.C.H. Brouwers
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: R.G.J. van Broekhoven, P.L.F. Raijmaekers VLP: G.A. van Zalinge,
M.W.C. Verbeek VVD: C.F.J. Verstraten GroenLinks: N. el Azzouzi, A.J.M. Gepkens CDA: A.S.
Hamans, D.C.M. Roeken SP: A.C.A.M. Beens PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver D66: H.W. Burger
Belangen Roosendaal: - ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader 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 digitale commissievergadering om 19.30 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3. BESLUITENLIJST
De besluitenlijsten van 20 en 21 januari 2021 zijn ongewijzigd vastgesteld.

4. Raadsmededeling 62-2020 Concept Position Paper Sterke Steden
De raad wordt in deze raadsmededeling geïnformeerd over de stand van zaken opgave Sterke
Steden. In september 2020 is Roosendaal definitief gestart met de regionale opgave Sterke Steden.
Een opdracht die voortkomt uit de Samenwerkingsagenda tussen de Regio West-Brabant en de
provincie Noord-Brabant. De bedoeling van deze opgave is om enerzijds meer samenhang te
brengen in de regionale ruimtelijk economische opgaves. Anderzijds binnen de regio een sterke
steden-as te ontwikkelen, waar de stedelijke transformaties voortvarend worden opgepakt, de
voorzieningen kwalitatief op orde zijn en de bereikbaarheid is gegarandeerd.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Wethouder Theunis heeft aangegeven, dat hij samen met collega-wethouder Lok in het voorjaar
voor de raad een themabijeenkomst zal organiseren over de kansen/ontwikkelingen voor
Roosendaal en de regio West-Brabant West.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 25 februari 2021.

5. Raadsmededeling 63-2020 Traject doordecentralisatie onderwijshuisvesting Primair
Onderwijs_HPO

Gemeente en schoolbesturen zijn al geruime tijd in gesprek over de mogelijkheden voor doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. In 2017 is overeenstemming bereikt met het
voortgezet onderwijs, maar bleek het vraagstuk voor primair onderwijs te complex. Gesprekken
zijn toen uitgesteld tot na de verkiezingen van 2018 en in het najaar van 2018 hervat. Deze
raadsmededeling geeft op hoofdlijnen informatie over de stappen die sindsdien zijn gezet en de
uitkomst daarvan.
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen
Diverse fracties hebben verzocht om parallel aan de ultieme poging om voor 1 april 2021 te komen
tot doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in het primair onderwijs, ook het Huisvesting
Programma Onderwijs (HPO) 2021 uit te werken. Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven dat
dit mogelijk is.
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Wethouder van Ginderen heeft, op verzoek van de fractie van GroenLinks om hier een concrete
toezegging op te doen en indien nodig, het HPO 2021 in april 2021 aan de raad voor te leggen,
toegezegd dit parallel te zullen oppakken; De raad ontvangt in april 2021 of een voorstel voor
doordecentralisatie of een voorstel voor het HPO 2021. Wethouder van Ginderen heeft, op verzoek
van de fractie van de Roosendaalse Lijst, aangegeven dat hij dan zal proberen om ook het integraal
huisvestingsplan (in concept gereed) hierin mee te nemen. Wel heeft wethouder van Ginderen de
kanttekening geplaatst, dat als de HPO’s gecontinueerd blijven, er mogelijk later in het jaar nog een
slag overheen moet komen, ook in verband met de nieuwe verordening vanuit de VNG.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 25 februari 2021.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

