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Besluitenlijst Commissievergadering 10 december 2020
Aanwezigen
Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: R.G.J. van Broekhoven, C.H.D. Hoendervangers, S.R. van der
Touw VLP: G.A. van Zalinge, A. van Gestel, K.A. Raggers VVD: A.T. Eijck-Stein GroenLinks N. el
Azzouzi, A.J.M. Gepkens CDA: G. Jacobs SP: M.J.G. Heessels, A.A. Maas-Cleeren PvdA: P.R. Klaver
D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader,
G.A.M. Testers-van der Maas Wezenbeek: K. Kraak
College: J.M. van Midden, C.F.G.R. Koenraad, I.M. Raaijmakers

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3. Raadsmededeling 46-2020 Klachtenverslag 2019
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het Klachtenverslag 2019, het Overzicht
verzoeken Commissie Ombudsman 2019 en het Jaarverslag Klachtencommissie Jeugd 2019.
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden
Burgemeester Van Midden heeft over de door de ChristenUnie ter vergadering onder de aandacht
gebrachte klacht van de Glory Assembly Church aangegeven, dat de brief niet in het Zaaksysteem
van de gemeente is terechtgekomen en dat daarom de processen die achter het Zaaksysteem
hangen niet in werking zijn gezet. Dit betekent dus, dat dit abusievelijk niet als een klacht in
behandeling is genomen. Burgemeester Van Midden heeft aangegeven dat hij bereid is om contact
op te nemen met de voorganger van de Glory Assembly Church en de klacht indien gewenst alsnog
in behandeling zal worden genomen. De fractie van de ChristenUnie heeft ter vergadering naar
voren gebracht, dat volgens de antwoorden van wethouder Theunis op de eerder door de
ChristenUnie gestelde raadsvragen “Uitblijven communicatie met kerk” d.d. 29 juni 2020, is
geantwoord dat de klachtbrief is geregistreerd.
Burgemeester Van Midden heeft m.b.t. het klachtenverslag van volgend jaar toegezegd nog een
keer goed te zullen kijken naar de inhoud van het klachtenverslag en daarbij ook de overlopende
posten tussen de kalenderjaren te zullen opnemen. Daarbij heeft burgemeester Van Midden ook de
toezegging gedaan om de klachtenprocedure nog een keer goed tegen het licht te houden en zo
nodig te herzien. Hierbij zullen ook gesprekken met medewerkers worden gevoerd.
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 17 december 2020.
De fractie van de ChristenUnie overweegt met een motie te komen en wil kijken naar een
controlesysteem, dat borgt dat alle klachten bij de gemeente in behandeling worden genomen
conform de Algemene wet bestuursrecht.

4. 264982 - E - Plan van aanpak zwerfafval
Betreft het Plan van aanpak zwerfafval, dat op 29 mei 2020 via de Dagmail als ingekomen stuk in
de E-categorie (ter kennisname) aan de raad is aangeboden. In dit plan staat hoe de gemeente een
schone openbare ruimte wil realiseren.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft aangegeven, dat de raad begin maart 2021 de eerder toegezegde
evaluatie na 1 jaar na invoering tegemoet kan zien.
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Wethouder Koenraad heeft, op verzoek van de fractie van de ChristenUnie, toegezegd om aan de
raad cijfers te zullen verstrekken ten aanzien van vervuiling bij bronscheiding en eventuele
afkeuringen daardoor.
Wethouder Koenraad heeft, op verzoek van de fractie van de VVD, toegezegd om de raad inzicht te
zullen verschaffen in de mate van het scheiden van restafval per wijk. Wethouder Koenraad heeft
aangegeven dat zij dit mee zal nemen in een volgende rapportage.
Ten aanzien van de eventuele mogelijkheid om naast bronscheiding ook over te gaan op
nascheiding, heeft wethouder Koenraad aangegeven te verwachten de raad dit tegen de zomer van
2021 nader te kunnen voorspiegelen.
De fractie van de VLP heeft tijdens het debat de vraag gesteld hoeveel geld er is uitgegeven aan de
twee externe bureaus die zijn ingehuurd voor de campagne. Wethouder Koenraad heeft
aangegeven dat de beantwoording hiervan zal worden meegenomen in de raadsvragen die de
VLP-fractie schriftelijk heeft gesteld over kosten van externe inhuur voor de gemeente Roosendaal.
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 17 december 2020.
De VVD-fractie overweegt een motie ten aanzien van bron-en nascheiding en een heroverweging
van het 1 x per vier weken ophalen van restafval. De VLP-fractie heeft aangegeven hier graag in te
willen meedenken.

5. Raadsmededeling 49-2020 Plan van aanpak tegen eenzaamheid
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de lokale aanpak van eenzaamheid en de
acties die uitgevoerd (gaan) worden ter bestrijding van eenzaamheid.
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers
Dit onderwerp is omwille van de tijd niet behandeld.
Wel heeft wethouder Raaijmakers op, verzoek van de Commissie, een korte toelichting gegeven op
de op stapel staande kerstacties.
De VLP-fractie heeft aangekondigd tijdens de raad van 17 december 2020 met een spoedeisende
eigenstandige motie te zullen komen, waarin wordt opgeroepen om om te zien naar naasten.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur.

