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Besluitenlijst Commissievergadering 30 september 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: C.H.D. Hoendervangers 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.J.A.M. de Beer-van Kaam, G.J.H.M. van Oosterbosch, C.A.J.M. 

Goossens VLP: A. van Gestel, M.W.C. Verbeek VVD: C.F.J. Verstraten, A.T. Eijck-Stein GroenLinks: L.C. 

Villée, N. el Azzouzi, A.J.M. Gepkens CDA: A.S. Hamans, W.F.J.M. van Oosterhout LS21: - PvdA: B. 

Rommens, M.S. Yap D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. 

Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak, G.J. Vruwink  

College: dhr. A.A.B. Theunis, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19.30 uur.   
 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 

 

De fractie van Burger Belangen Roosendaal heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan 

een eerste termijn bij agendapunt 6 – Raadsvoorstel Arbeidsmigranten in Roosendaal. 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 16 september 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

  

4. Raadsvoorstel eerste begrotingswijziging 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant 
De 1e begrotingswijziging is voornamelijk het gevolg van autonome en onvermijdbare 
ontwikkelingen die ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend waren en bij 
de jaarrekening 2020 zichtbaar zijn geworden. Ten opzichte van de primaire begroting 2021 vinden 
bijstellingen plaats die leiden tot een wijziging van de totale deelnemersbijdrage met € 616.000. 
Het aandeel van Roosendaal in deze hogere bijdrage is € 75.500. De raad wordt voorgesteld om 
geen zienswijze in te dienen bij deze 1e begrotingswijziging 2021 van de BWB.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Dit onderwerp is zonder agendering door fracties vooraf rechtstreeks op de agenda geplaatst. 
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 7 oktober 2021.  

 

5. Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2021 Werkplein Hart van West-Brabant  
Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de gewijzigde begroting 2021 en de bijbehorende 1e 
begrotingswijziging 2021 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. In deze gewijzigde 
begroting zijn de laatste inzichten verwerkt waar het gaat om de ontwikkeling van het 
bijstandsbestand, de uitvoering van diverse steunmaatregelen zoals de Tozo en Tonk-regeling en 
de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de 
gewijzigde begroting 2021 en daarbij geen zienswijze in te dienen. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

 

Wethouder Van Ginderen heeft m.b.t. de vraag van de VVD-fractie ten aanzien van prognoses 

aangegeven, dat er straks nog een neerwaartse aanpassing zal komen. De prognoses kunnen met 

periodes van een half jaar wijzigen. 

 

Dit onderwerp gaat als A-stuk naar de raadsvergadering van 7 oktober 2021.  
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6. Raadsvoorstel Arbeidsmigranten in Roosendaal i.c.m. Raadsmededeling 48-2021 

Afsprakenkader arbeidsmigranten regio West-Brabant en Raadsmededeling 50-2021 

Omgevingsvergunningen huisvesting arbeidsmigranten 
Met het voorstel Arbeidsmigranten in Roosendaal wordt de raad gevraagd de nota 

“Arbeidsmigranten in Roosendaal” vast te stellen. De nota geeft op het gebied van fysieke en 

sociale leefomgeving aan wat er in Roosendaal is geregeld voor arbeidsmigranten en waar het 

nodig is een extra inspanning te leveren. Raadsmededeling 48-2021 gaat over een regionaal 

afsprakenkader arbeidsmigranten; een integrale afsprakenset waarin gezamenlijk stappen worden 

gezet die nodig zijn om de omstandigheden voor arbeidsmigranten in de regio West-Brabant te 

verbeteren waar nodig, op het gebied van huisvesting, werken & leren en welzijn.  

Met raadsmededeling 50-2021 neemt de raad kennis van de afgegeven omgevingsvergunningen 

voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Protonweg en Atoomweg. 

Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

 

Wethouder Van Ginderen heeft, in reactie op diverse fracties om haast te maken met de 

huisvestingsverordening, aangegeven dat het goed regelen van een huisvestingsverordening en 

toetsingscriteria, etc. nou eenmaal tijd vraagt. Hij wil hier geen datum op plakken, maar vraagt de 

Commissie om tijd om dit goed in te kunnen vullen en om te bezien of dit het juiste 

instrumentarium is. Die afweging wordt op dit moment gemaakt. De VLP-fractie heeft verzocht 

om dit als punt op de actielijst te plaatsen zodat de raad hierover op de hoogte wordt gehouden. 

 

Wethouder Van Ginderen heeft daarnaast op vraag van de ChristenUnie aangegeven, dat er nog 

geen ronde tafel plaatsgevonden heeft met arbeidsmigranten zelf, maar dat dit wel op de 

planning staat.  

 

Op de door de fractie van de Roosendaalse Lijst genoemde 25 meter regel, heeft wethouder Van 

Ginderen aangegeven dat dit niet zonder meer juridisch afdwingbaar is, maar dat het wel 

onderdeel zou kunnen uitmaken van afspraken die met elkaar gemaakt worden. Hetzelfde geldt 

voor een huisreglement.  

 

Op de (technische) vraag van de fractie van de VLP of de verleende omgevingsvergunningen aan 

de Protonweg en Atoomweg nog een bestemmingsplanwijziging vereist van de gemeenteraad en, 

indien niet, welke regels binnen het bestemmingsplan hierbij dan worden toegepast, heeft 

wethouder Van Ginderen toegezegd hier schriftelijk bij de raad op terug te zullen komen.  

 

Op vraag van de fractie van D66 wanneer de gemeentelijke website wordt vertaald naar meerdere 

talen (naar aanleiding van een eerder aangenomen motie van de raad) heeft wethouder Van 

Ginderen aangegeven hier nog naar te zullen kijken (ook m.b.t. het toepassen van QR-codes).  

 

Wethouder Van Ginderen heeft, op verzoek van de fracties van D66 en PvdA, aangegeven het 

instellen van een aparte BRP-BOA in overweging te willen nemen, wanneer deze mede als middel 

kan worden ingezet om de overlast bij overbewoonde panden aan te pakken. 

 

Wethouder Van Ginderen heeft op vraag van de fractie van GroenLinks: of de wethouder kan 

aangeven hoe de passage ‘aan (de randen van) bedrijventerreinen’ moet worden geïnterpreteerd, 

aangegeven dat hij er van uitgaat dat grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten wordt 

gerealiseerd aan de randen van bedrijventerreinen. Hij heeft hierbij aangegeven dat hij de tekst 

nog een keer wil nakijken en hier in de raadsvergadering nog op terug zal komen.  
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Dit onderwerp gaat als B-stuk naar de raadsvergadering van 7 oktober 2021.  

 

De PvdA-fractie overweegt een motie ten aanzien van het invoeren van een 

verhuurdersvergunning. De PvdA-fractie overweegt daarnaast een amendering op het 

raadsvoorstel om het op een aantal punten concreter te maken, o.a. op het punt van een 

huisvestingsverordening. 

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie/amendement ten aanzien van de 25 

meter-regel en mogelijk ook ten aanzien van het versnellen om te komen tot een 

huisvestingsverordening.  

 

De fractie van de ChristenUnie overweegt een amendement ten behoeve van aanscherping op het 

punt van de liaisonfunctie en de Ronde Tafel.  

 

De VVD-fractie overweegt het college de opdracht te geven om te kijken naar het instellen van 2 

overleggremia waarbij t.b.v. Stationsbuurt/Oude Centrum (1) en de Westrand (2) een soort 

klankbordgroepen komen met o.a. politie, gemeente, ondernemers, uitzendbureaus en bewoners.  

 

De VLP-fractie heeft daarnaast nog aangegeven het instrument van zelfbewoningsplicht in te 

zullen brengen bij behandeling van de Woonagenda.   

 

 

7. Raadsvoorstel Jeugdagenda  
De jeugdagenda 2021-2022 is een kapstok met ambities en plannen voor de Roosendaalse jeugd in 

2021 en 2022. de jeugdagenda is een gezamenlijke agenda van gemeente en partners in zorg en 

onderwijs en bevat de gezamenlijke ambities en plannen. De agenda wordt gedurende deze 

periode periodiek besproken en waar nodig bijgesteld. De ambities blijven als leidraad leidend, 

daarom wordt aan de raad gevraagd deze agenda vast te stellen. 

Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

 

Wethouder Van Ginderen heeft ter toelichting op het raadsvoorstel aangegeven dat de 

Jeugdagenda zoals die nu voorligt, voorheen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) werd genoemd. 

De LEA werd opgesteld tussen een aantal scholen en de gemeente. Dat was een relatief kleine 

overlegtafel. In de gemeente Roosendaal is nu de eerste stap gezet om deze tafel breder te 

trekken (onderwijsveld breed en samenwerkingspartners). De scholen hebben hierbij aangegeven 

dat zijzelf de vertaalslag maken naar de jeugd. Wethouder Van Ginderen sluit niet uit dat in de 

toekomst ook jongeren zelf aan tafel kunnen zitten.  

 

Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven dat eind 2022 een evaluatie van de Jeugdagenda 

plaats zal vinden.  

 

Wethouder Van Ginderen heeft op verzoek van de fractie van de VLP aangegeven nog even te 

zullen kijken naar de cijfers in de introtekst m.b.t. percentages opleidingsniveaus en dat hij zal 

terugkomen op de vraag of deze cijfers wel/niet kloppen.   

 

Oproep om iets te doen met de jongeren zelf, debat over geweest – wat gaan we concreet in 

stappen ondernemen om dit te faciliteren. 
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Wethouder Van Ginderen kijkt, op vraag van de fractie van GroenLinks, nog even na waarom 

Rotterdam genoemd is. Ook kijkt hij na wat de afspraken/stand van zaken omtrent de Gelijke 

Kansen Alliantie zijn.  

 

Wethouder Van Ginderen heeft, op inbreng van de VVD-fractie, aangegeven dat in de uitwerking 

van de ambities uit de Jeugdagenda naar concrete acties, nog een extra slag kan worden gemaakt 

ten aanzien van de rol van ouders/verzorgers (om deze nog wat centraler te stellen).  

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aandacht gevraagd voor natuureducatie en zou dit 

thema graag terugzien in de Jeugdagenda. Daarnaast heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst 

aandacht gevraagd voor het omgaan met geld door jongeren/schuldhulpverlening. Wethouder 

Van Ginderen heeft in reactie hierop aangegeven dat dit in andere programma’s terugkomt maar 

dat dit eventueel bij een update van de Jeugdagenda in de agenda kan worden opgenomen.  

 

Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven dat hij, zonder nu de hele Jeugdagenda aan te willen 

passen, zal bezien of de jongeren hierbij directer betrokken kunnen worden. 

 

Dit onderwerp gaat als B-stuk naar de raadsvergadering van 7 oktober 2021.  

 

De fractie van GroenLinks overweegt een motie om bij iedere actualisatie van de Jeugdagenda 

jongeren te betrekken bij de Jeugdagenda en de jongeren zelf deel te laten nemen aan de 

overlegtafel. 
 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. 
 


