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Besluitenlijst Commissievergadering 4 maart 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, P.L.F. Raijmaekers, C.H.D. 

Hoendervangers VLP: J.F.A. Heeren, M.W.C. Verbeek, G.A. van Zalinge VVD: S.M.J. Vermeulen, G.J. 

Vruwink, A.T. Eijck-Stein GroenLinks: N. el Azzouzi, L.C. Villée CDA: W.F.J.M. van Oosterhout, A.S. 

Hamans LS21: M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver, B. Rommens D66: H.W. Emmen 

Burger Belangen Roosendaal: - ChristenUnie: - Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek  

College: J.M. van Midden, C.F.G.R. Koenraad, 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 wijzigingen vastgesteld: 

 

In verband met de afwezigheid van de fractie van de ChristenUnie vanavond, zal de agendering 
van de ChristenUnie bij agendapunt 5 – Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie (RES) komen te 
vervallen. 
 
In verband met de afwezigheid van de fractie Burger Belangen Roosendaal vanavond, zal de 
agendering van fractie Burger Belangen Roosendaal bij agendapunt 7 - Raadsmededeling 07-2021 
Motie aanvullende ondersteuning voor kwetsbare mensen komen te vervallen. 
 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van 4 februari 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

4. Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 2020 – Doorwerking rekenkameronderzoeken  

In 2020 heeft het onderzoek van de Rekenkamer West-Brabant zich gericht op de doorwerking van 
vijf rekenkameronderzoeken die in de afgelopen jaren in Roosendaal zijn uitgevoerd. De raad wordt 
voorgesteld het onderzoeksrapport van de Rekenkamer West-Brabant getiteld ‘Onderzoek naar de 
doorwerking van rekenkameronderzoeken gemeente Roosendaal’ te onderschrijven en in te 
stemmen met de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 

 

De Auditcommissie gaat nog naar het rapport kijken om te bezien wat nodig is om de 
aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport goed te kunnen borgen. De burgemeester zal een keer 
bij de Auditcommissie aanschuiven om hier nader over te spreken.  
 

Dit onderwerp gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 18 maart 2021. 

 

5. Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie (RES) West-Brabant 

De Regionale Energiestrategie (RES) West-Brabant geeft mede invulling aan afspraken die 
gemaakt zijn in het kader van het landelijke Klimaatakkoord. De RES gaat over het opwekken van 
duurzame energie en geeft een eerste inzicht in de regionale strategie om de warmtevoorziening 
van woningen en gebouwen te verduurzamen. Ook over het optimaal gebruik van de kabels, 
leidingen en energiestations, landschappelijke inpassing en inwonersparticipatie zijn in de RES 
gezamenlijk afspraken gemaakt. De RES wordt nu ter definitieve besluitvorming aangeboden aan 
alle gemeenteraden in West-Brabant. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven, dat zij op 17 maart a.s. een themabijeenkomst voor de 

raad organiseert over de transitievisie warmte.  
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Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 18 maart 2021. 

 

De PvdA-fractie overweegt nog te komen met een motie t.b.v. het meer effort steken in zon-op-dak, 

zowel in de voorwaardelijke sfeer als in de financiële sfeer. De PvdA-fractie wil dit eerst nog mee 

terugnemen in de fractie en mogelijk nog nader bespreken met wethouder Koenraad en evt. andere 

fracties.  

 

De voorzitter heeft de PvdA-fractie verzocht om binnen een week te laten weten of dit raadsvoorstel 

inderdaad als B-stuk aan de agenda van de raadsvergadering van 18 maart 2021 kan worden 

toegevoegd. 

 

 

6. Raadsmededeling 06-2021 Roosendaal Futureproof 2017-2021 

Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de actuele stand van zaken (1 januari 2021) 
van de acties die zijn opgenomen in Roosendaal Futureproof 2017-2021. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de raad in april de stukken m.b.t. het nieuwe 

programma -Duursamen- mag verwachten. 

 

Wethouder Koenraad heeft tevens aangegeven dat zij de tips van de VVD-fractie t.a.v. de opzet 

van het format (kolommen en deadlines), mee zal nemen ter bespreking. 

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 18 maart 2021. 

 

 

7. Raadsmededeling 07-2021 Motie aanvullende ondersteuning voor kwetsbare mensen 

De gemeenteraad heeft middels de motie “Aanvullende ondersteuning voor kwetsbare mensen” 
extra aandacht gevraagd voor kwetsbare mensen die qua zorg steeds vaker (onvoldoende) 
verzekerd zijn of geen aanspraak kunnen maken op bepaalde aanvullende zorgverzekeringen. In 
deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over wat de gemeente Roosendaal voor 
(onverzekerde) kwetsbare inwoners kan betekenen. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 
Bij behandeling van dit onderwerp zijn geen toezeggingen gedaan.  
 
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zorg altijd geleverd mag worden en zorginstanties altijd 
mogen declareren. Dat is door staatssecretaris Blokhuis met terugwerkende kracht per 1 januari 
2019 geregeld. Mensen die niet verzekerd zijn, maar wel zorg nodig hebben, melden zich bij een 
zorginstantie; via de kanalen die in de raadsmededeling worden beschreven, wordt gezorgd dat 
deze mensen alsnog verzekerd raken.  

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 18 maart 2021. 

 
 

8. Raadsmededeling 04-2021 Vaststellen jeugdvisie op wonen West-Brabant-West 

Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de door het college van B&W op 26 januari 
2021 vastgestelde ‘Jeugdvisie op wonen West-Brabant-West’. In deze visie worden voor de negen 
gemeenten van West-Brabant-West ambities gesteld op verschillende onderdelen. Met de visie 
wordt een verschuiving in het zorglandschap nagestreefd waarbij ‘zo thuis mogelijk’ het 
uitgangspunt is. De contouren van de Jeugdvisie op wonen zijn samen met diverse stakeholders en 
cliënten bepaald. De Jeugdvisie op wonen sluit aan bij de speerpunten van het actuele 
Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

 

Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven dat het actieplan van 15 februari 2021, over 
verbetering van de jeugdbescherming in Roosendaal en de regio, op korte termijn richting raad 
komt.  
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Ten aanzien van door de PvdA-fractie ingebrachte aspecten met betrekking tot 

urgentieverklaringen en het sparen van punten alsmede de beschikbaarheid van woonvormen, 

heeft wethouder Van Ginderen toegezegd hierover in gesprek te zullen gaan met Alwel. Tevens 

heeft wethouder Van Ginderen, ook op verzoek van de PvdA-fractie, aangegeven nader te zullen 

kijken naar de het instrument gezinsuitplaatsingen/gezinsopnames.  

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 18 maart 2021. 

 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. 
 


