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Besluitenlijst Commissievergadering 7 januari 2021
Aanwezigen
Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: S.R. van der Touw VLP: A. van Gestel VVD: A.T. Eijck-Stein
GroenLinks N. el Azzouzi CDA: D.C.M. Roeken SP: M.J.G. Heessels PvdA: P.R. Klaver D66: H.W.
Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek:
K. Kraak
College: I.M. Raaijmakers

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de vergadering aansluitend aan de Inspraakbijeenkomst om 19.50 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
De ChristenUnie heeft bij het vaststellen van de agenda aangegeven een amendering te willen
doen op de besluitenlijst van de commissievergadering van 10 december 2020. De voorzitter heeft
aangegeven dat de ChristenUnie dit bij het vaststellen van de besluitenlijst (agendapunt 3) kan
inbrengen.

3. BESLUITENLIJST
De besluitenlijst van 9 december is ongewijzigd vastgesteld.
Ten aanzien van de besluitenlijst van 10 december 2020 heeft de ChristenUnie aangegeven nog
een zin onder agendapunt 3 - Raadsmededeling 46-2020 Klachtenverslag 2019 toegevoegd te
willen zien:
“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.”
De voorzitter heeft de ChristenUnie verzocht de amendering schriftelijk aan de griffie te richten. De
besluitenlijst komt dan met het voorstel tot amendering in de eerstvolgende commissievergadering
ter vaststelling terug op de commissieagenda.

4. 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
Wethouder Raaijmakers heeft, op vraag van de fractie van GroenLinks, aangegeven dat de
uitkomst van de flitspeiling die onder jongeren is gehouden eind januari/begin februari 2021 met de
raad zal worden gedeeld (inclusief duiding). Wethouder Raaijmakers zal dan tevens met een stand
van zaken komen ten aanzien van de huisbezoeken aan 75plussers. Dit naar aanleiding van de
vraag van de VVD-fractie of het mogelijk is om de leeftijdsgrens van de signalerende huisbezoeken
te verlagen naar 70.
Ten aanzien van de lijst met activiteiten die bij het plan van aanpak zit, heeft de ChristenUnie de
vraag gesteld of de gemeente wel een duidelijk beeld heeft van al bestaande activiteiten.
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat het een lijst met activiteiten betreft van gevestigde
organisaties die gezamenlijk een zgn. basisnetwerk vormen, wat nog wordt uitgebreid. Wethouder
Raaijmakers heeft aangegeven bij dit basisnetwerk het signaal neer te zullen leggen dat er meer
organisaties zijn met activiteiten in het kader van eenzaamheid. Ook de suggesties van de
ChristenUnie m.b.t. inclusie-activiteiten, de VLP m.b.t. migranten en de SP m.b.t. tablets, zullen
onder de aandacht van het basisnetwerk worden gebracht.
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Hierbij heeft wethouder Raaijmakers ook aangegeven dat er gekeken wordt naar community
building [via mijnbuurtje.nl], waar dit ook een plek zou kunnen krijgen. Wethouder Raaijmakers
heeft aangegeven, dat zij hierover later met een uitwerking richting raad zal komen.
Wethouder Raaijmakers heeft op verzoek van de fractie van Burger Belangen Roosendaal
aangegeven nog te zullen kijken naar het digitaal vaardig krijgen van specifiek migrantenouderen
en ook naar de in de raad van 7 november 2019 aangenomen motie ‘Dagactiviteiten voor Senioren’
i.r.t. het onderwerp eenzaamheid. Wethouder Raaijmakers heeft wel aangegeven dat de uitvoering
van deze motie valt binnen de portefeuille van collega-wethouder Koenraad.
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat zij de vraag van de PvdA-fractie, om de aanpak
eenzaamheid breder te trekken en ook als een stedenbouwkundig vraagstuk te benaderen
[architectuur/inrichting openbare ruimte], ter bespreking mee terug zal nemen naar het college.
Het plan Buurthuizen komt in de eerste helft van 2021 richting de raad.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.

