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Besluitenlijst Commissievergadering 14 januari 2021
Aanwezigen
Voorzitter: A.J.M. Gepkens
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam VLP: A. van Gestel, G.A. van Zalinge
VVD: G. Vruwink, A.T. Eijck-Stein GroenLinks N. el Azzouzi, L.C. Villée CDA: D.C.M. Roeken SP:
M.J.G. Heessels, D. van Aart PvdA: P.R. Klaver, M.S. Yap D66: H.W. Emmen, B. Taher Burger
Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: J.J.M.M.
Wezenbeek
College: 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 met de volgende wijziging vastgesteld:
De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste
termijn bij agendapunt 5 – Raadsmededeling 52-2020 Actieplan Mantelzorg.

3. BESLUITENLIJST
De ChristenUnie heeft de volgende aanvulling in de besluitenlijst van 10 december 2020 als
amendement op die besluitenlijst ingebracht:
Bij agendapunt 3 – Raadsmededeling 46-2020 Klachtenverslag 2019:
Na de 1e alinea:
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.
Toevoegen de zin:
“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 besluitenlijst van 10 december 2021 is met deze amendering van de ChristenUnie vastgesteld.

De besluitenlijst van 7 januari 2021 is ongewijzigd vastgesteld.

4. 262436 - GEMEEENTE ROOSENDAAL - Zorgen uitrol 5G
Dit betreft een brief van de gemeente Roosendaal aan de Tweede Kamer waarin zorgen worden
geuit over de uitrol van 5G. In de brief wordt verzocht om voldoende tijd in te ruimen voor het
voeren van zowel een maatschappelijk debat als ook een debat in de Tweede Kamer over 5G.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
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Wethouder Koenraad heeft de commissie aangeboden om gezamenlijk eerst nog wat te studeren
op dit onderwerp. Dit kan in een thematische bijeenkomst (wat de wethouder betreft nadat de
belangwekkende landelijke onderzoeken afgerond zijn). Vanuit diverse fracties is hierbij geopperd
om daarna nog een openbaar commissiedebat te voeren. Dan in aanwezigheid van zowel
wethouder Koenraad [volksgezondheid] als wethouder Lok [vergunningen]. Er dient hierbij ook
aandacht te zijn voor het aspect: privacy.
Wethouder Koenraad heeft toegezegd waakzaam te zullen zijn ten aanzien van dit onderwerp,
zodat de gemeenteraad tijdig in stelling kan komen.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.

5. Raadsmededeling 52-2020 Actieplan mantelzorg
In deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de wijze waarop de mantelzorgondersteuning
wordt vernieuwd, versterkt en verbreed.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
De VLP-fractie heeft ter vergadering aangegeven nog na te denken over of er nog een extra slag
benodigd is ten aanzien van inwonersondersteuning in relatie tot de verkokering/de complexiteit
van het landschap (zorglandschap, maar ook andere instanties) waar de mantelzorger tijdens de
mantelzorgperiode mee moet schakelen/mee te maken krijgt. Wethouder Koenraad heeft, op
verzoek van de VLP-fractie, aangegeven bereid te zijn om hierover komende week nog nader met
de VLP in gesprek te gaan in een online koffiemoment.
Wethouder Koenraad heeft -in reactie op de stelling van de CDA-fractie, dat nu geen doelstelling
gekoppeld kan worden aan het terugbrengen van het aantal overbelaste mantelzorgers aangezien
de aantallen niet bekend zijn- aangegeven dat een doelstelling kan zijn, dat zoveel mogelijk
mantelzorgers zich laten registreren en dat hierover gerapporteerd kan worden.
Wethouder Koenraad, heeft in reactie op de suggestie van de fractie van de Roosendaalse Lijst om
natuurverenigingen te betrekken bij de verdere uitwerking van het actieplan Mantelzorg,
aangegeven dat zij dit een goede tip vindt. Wethouder Koenraad heeft hierbij aangegeven, dat als
iemand die natuur interessant vindt en graag wil wandelen, dit in het maatwerk gerealiseerd kan
worden, maar wethouder Koenraad vindt het een goede suggestie want er zijn misschien meer
mogelijkheden. Ze heeft aangegeven dit mee te zullen nemen als suggestie om te kijken of men dit
aspect nu goed te pakken heeft. Wethouder Koenraad heeft daarbij aangegeven dat zij dat nu ter
vergadering niet kan zeggen, maar dat ze denkt van wel en dat er waarschijnlijk wel contact is
geweest. Hierbij heeft wethouder Koenraad aangegeven, dat het inderdaad niet zo herkenbaar in
het boekje is terechtgekomen. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven hier dan
graag de uitkomsten van te zien.
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering.
De VLP-fractie heeft aangegeven dit onderwerp nog even mee terug te willen nemen binnen de
fractie, afhankelijk van de uitkomsten van het nadere gesprek met wethouder Koenraad.

6. Raadsmededeling 56-2020 Stand van zaken themalijnen Bestaanszekerheid
In deze raadsmededeling wordt de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken op de 6
themalijnen Bestaanszekerheid.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er in februari 2021 een Webinar zal worden verzorgd.
Dit als opvolging van de presentatie die begin juli 2020 is gehouden. De raad wordt voor het
Webinar uitgenodigd.
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Het integraal plan m.b.t. vroeg-signalering komt in het eerste kwartaal van 2021 richting de raad.
Ten aanzien van het jeugdontbijt heeft wethouder Koenraad nogmaals [zie ook
commissievergadering 1 oktober 2020] aangegeven dat, als de aantallen dusdanig toenemen dat
dit niet meer binnen het bestaande budget kan worden gefinancierd, zij hiermee richting de
gemeenteraad zal komen.
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering.
De Roosendaasle Lijst overweegt een motie ten aanzien van het bewerkstelligen van een
tegemoetkoming ten behoeve van het tegengaan van armoedeval. De SP-fractie heeft aangegeven
hierin graag mee te willen denken.

7. Eigenstandige Motie SP en PvdA ‘Voor 14’
In deze eigenstandige motie wordt het college verzocht om door middel van een brief bij de
landelijke regering aan te dringen op een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur.
Deze eigenstandige motie was door geen van de fracties geagendeerd. De indiener van de motie
heeft kort de gelegenheid gekregen om de motie ter vergadering nader toe te lichten. Vervolgens
heeft er een kort debat plaatsgevonden.
De motie wordt door de indiener ter besluitvorming doorgeleid naar de raadsvergadering van
woensdag 27 januari 2021 als C-stuk.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.

