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Besluitenlijst Commissievergadering 1 april 2021
Aanwezigen
Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek
Secretaris: R.C.G. Dam
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.H.D. Hoendervangers VLP: A. van
Gestel, K.A. Raggers VVD: A.T. Eijck-Stein, G.J. Vruwink GroenLinks: L.C. Villée, N. el Azzouzi CDA:
A.S. Hamans, W.F.J.M. van Oosterhout LS21: A.C.A.M. Beens PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver D66:
H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: - ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: K.
Kraak
College: dhr. J.M. van Midden, mevr. C.F.G.R. Koenraad

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 besluitenlijst van 24 maart 2021 is ongewijzigd vastgesteld.

4. Raadsmededeling 15-2021 Aanwijzen stemlokalen en benoemen stembureauleden
Verkiezing 2de Kamer 17-03-21 i.c.m. 163-2020 Raadsvragen VLP - Verkiezingen
Betreft agendering van de raadsmededeling betreffende het aanwijzen van stemlokalen en het
benoemen van stembureauleden ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen in relatie tot
eerder door de VLP hierover gestelde raadsvragen.
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden
Burgemeester Van Midden heeft, op verzoek van de VLP-fractie, aangegeven in de voorbereiding
op de verkiezingen van volgend jaar goed te zullen kijken naar een zo’n goed mogelijke dichtheid
en toegankelijkheid van de stemlokalen (een en ander ook afhankelijk van of de verkiezingen dan
vrij van COVID-maatregelen zullen zijn). Burgemeester Van Midden heeft daarbij aangegeven, dat
hij belang hecht aan maatregelen die de opkomst bij de lokale verkiezingen bevorderden. Hierbij
zal tevens worden bezien of het gebruik van zgn. mobiele kantoorunits (zoals bijv. op de Kade) kan
worden geïntensiveerd in het licht van die hogere opkomst.
Op verzoek van de CDA-fractie zal de weerbaarheid van medewerkers op de stembureaus ook als
aandachtspunt worden meegenomen in de voorbereidingen op de verkiezingen van volgend jaar.
De vergoeding voor de vrijwilligers op het stembureau zullen binnen 14 dagen worden uitbetaald.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.

5. Raadsvoorstel Woonzorgvisie “Gezond Leven”
Het rapport van de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen genaamd rapport ‘Oud en
zelfstandig in 2030, een Aangepast reisadvies’ was aanleiding voor het opstellen van een visie voor
wonen en zorg in Roosendaal. Het rapport adviseert gemeenten om samen met lokale organisaties
in actie te komen en onder andere een integraal plan voor wonen en zorg op te stellen. In deze
woonzorgvisie wordt de aanpak voor wonen en zorg voor de gemeente Roosendaal voor de
komende jaren vastgelegd.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft op vraag van de VLP-fractie toegezegd dat de raad betrokken zal
worden bij de pilots waarin indicatieloos gewerkt zal worden en dat voordat het college de
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financiering voor WMO-begeleiding gaat inregelen, zij de raad in de gelegenheid zal stellen om
wensen en bedenkingen aan te geven. De VLP-fractie heeft de griffie verzocht om dit als
toezegging op de Actielijst te noteren.
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 8 april 2021.
De fractie van de PvdA wil de antwoorden op de door de PvdA-fractie gestelde raadsvragen
afwachten en neemt het voorstel nog even mee terug in de fractie.

6. Raadsmededeling 16-2021 Onderzoek nascheiding huishoudelijk afval
Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten om restafual 1x per 4 weken in te gaan zamelen.
Daarbij is ook gemeld dat nascheiding een mogelijke vervolgstap zou kunnen zijn. Het onderzoek
naar de mogelijkheden voor nascheiding in Roosendaal is afgerond en wordt ter kennisgeving
aangeboden door middel van deze raadsmededeling.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Dit onderwerp is omwille van de tijd gestopt na de 1e termijn. De tweede termijn zal opnieuw door
de Agendacommissie worden ingepland voor een commissievergadering. De vragen die uit de
eerste termijn onbeantwoord zijn gebleven kunnen door de fracties worden aangeleverd aan de
griffie, die deze vragen gebundeld aan wethouder Koenraad aan zal bieden. Wethouder Koenraad
heeft toegezegd deze vragen schriftelijk te zullen beantwoorden voor de eerstvolgende
commissievergadering.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur.

