
 

 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  woensdag 16 juni 2021 
Tijd:   19:30 uur 

Vergaderplaats: Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 Nispen 
 

In verband met de Corona-maatregelen is het momenteel helaas niet mogelijk om openbare 
vergaderingen van de gemeenteraad vanaf de publieke tribune bij te wonen. U kunt de openbare 
vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl 

 
OPENBARE VERGADERING 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA  

 
 

3. BESLUITENLIJST 
Vaststellen besluitenlijst van de commissievergaderingen van 3 juni en 10 juni 2021. 

 
4. 90-2021 Beantwoording raadsvragen VLP en PvdA – Toekomst van cultuurhuis De Suite 

Betreft antwoorden op raadsvragen van de VLP en PvdA over de toekomst van cultuurhuis De 
Suite. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- PvdA 

 

5. Raadsmededeling 18-2021 Actie- en investeringsagenda Coronaherstel Brabant 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het besluit van het college waarbij de 
ambitie en aanpak van de Actie- en lnvesteringsagenda Coronaherstel Brabant met een keuze 
voor vijf samengestelde projecten wordt onderschreven. De projecten haken aan op 
actuele en urgente uitdagingen ten aanzien van digitale bereikbaarheid, weerbare arbeidsmarkt 
en vitale en duurzame steden. 
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 
 
Geagendeerd door:  
- PvdA 
- Roosendaalse Lijst 
- D66 
- ChristenUnie 

 

 

 

 



 

6. Brief wethouder van Ginderen – Rapport Eigenwijs Transformeren en doorbraakaanpak 
Kwetsbare kinderen 
Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over actuele rapportages met betrekking tot 
jeugdhulp in Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 
 
Geagendeerd door:  
- VLP + GroenLinks 
- PvdA 
- ChristenUnie 

 

7. 25-2021 Raadsmededeling Regionale Samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van Het Regionaal uitvoeringsplan Beschermd 
wonen en Maatschappelijke opvang 2027 en het besluit om te komen tot nieuwe 
samenwerkingsafspraken vanaf 2022. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Geagendeerd door:  
- ChristenUnie 
- PvdA 
- D66 
- Burger Belangen Roosendaal 

 

8. 22-2021 Raadsmededeling Stand van zaken Jeugdontbijt i.c.m. Beantwoording raadsvragen 
m.b.t. kinderarmoede in Roosendaal (80-2021 en 84-2021) 
Dit betreft een gecombineerd agendapunt met betrekking tot de stand van zaken van het 
Jeugdontbijt en antwoorden op raadsvragen van fracties ChristenUnie en Burger Belangen 
Roosendaal met betrekking tot kinderarmoede in Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Geagendeerd door:  
- ChristenUnie 
- Burger Belangen Roosendaal 
- CDA 

 

9. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Wilbert Brouwers 


