
Amendement Besluitenlijst Commissievergadering 16 juni 2021 

Dhr. Van Zalinge en mevr. Gepkens stellen de volgende wijzigingsvoorstellen in de besluitenlijst van 
16 juni 2021 voor:  
 
Agendapunt 4 - 90-2021 Beantwoording raadsvragen VLP en PvdA – Toekomst van cultuurhuis De 
Suite  
 
De inleidende tekst: 
 
“De Woonagenda geeft kaders om de woningmarkt te stimuleren, te faciliteren en te optimaliseren. 
In de Woonagenda worden acties omschreven die een bijdrage leveren aan een 
toekomstbestendige woningvoorraad in Roosendaal. De gemeenteraad wordt voorgesteld de 
Woonagenda 2021-2025 vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis” 
 
Als volgt te wijzigen:  
 
“Betreft antwoorden op raadsvragen van de VLP en PvdA over de toekomst van cultuurhuis De Suite. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis” 
 
 
Agendapunt 6 - Brief wethouder van Ginderen – Rapport Eigenwijs Transformeren en 
doorbraakaanpak Kwetsbare kinderen 
 
De tweede alinea: 
 
“De fracties van GroenLinks en VLP hebben aangegeven dat het wellicht goed is om nog een keer 
over het rapport te komen spreken en te bezien hoe als gemeenteraden input kan worden 
gegeven, bijvoorbeeld m.b.t. een perspectief voor de toekomst op hoofdlijnen. Wethouder van 
Ginderen heeft aangegeven dat hij de raad vooral ook uitnodigt om deel te nemen aan een van de 
reeds geplande bijeenkomsten m.b.t. de Regiovisie Jeugdregio [29, 30 juni en 1 juli].”  

Als volgt te wijzigen: 

“Vanaf het moment dat de raad de opdracht kreeg om de organisatie rondom de jeugdzorg te 
onderzoeken met behulp van de Duisenbergmethode, is hier vanuit de raad samengewerkt tussen 
mevr. Gepkens, dhr.  Vrolijk en dhr. van Zalinge. In het vervolgtraject heeft dhr. Vrolijk de raad 
verlaten en zijn mevr. Gepkens en dhr. van Zalinge op dezelfde voet verdergegaan. Nadat zij het 
rapport Duisenberg aan de raad hebben gepresenteerd, volgde de uitnodiging om ook aan het 
rapport dat vanavond ter bespreking voorligt mee te werken. Beide rapporten laten zien dat er in de 
volle breedte is samengewerkt. De samenwerkende raadsleden hebben namens de raad aangegeven, 
dat het wellicht goed is om nog een keer over het rapport te komen spreken en te bezien hoe als 
gemeenteraden input kan worden gegeven, bijvoorbeeld m.b.t. een perspectief voor de toekomst op 
hoofdlijnen. Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat hij de raad vooral ook uitnodigt om deel 
te nemen aan een van de reeds geplande bijeenkomsten m.b.t. de Regiovisie Jeugdregio [29, 30 juni 
en 1 juli].”  
 

 

 

  


