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Besluitenlijst Commissievergadering 16 juni 2021 

 

Aanwezigen  

Voorzitter: W.C.H. Brouwers 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer, M.C.M. Schillemans, P.F.H. de Graeff VLP: 

J.F.A. Heeren, G.A. van Zalinge, A. van Gestel, M.J.M. de Waard VVD: J.P.L.M. van den Beemt, A.T. 

Eijck-Stein GroenLinks: A.J.M. Gepkens, N. el Azzouzi CDA: W.F.J.M. van Oosterhout, D.C.M. 

Roeken LS21: A.A. Maas-Cleeren, A.C.A.M. Beens PvdA: B. Rommens, P.R. Klaver D66: H.W. 

Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: 

K. Kraak, J.J.M.M. Wezenbeek  

College: A.A.B. Theunis, M.A.C.M.J. van Ginderen, C.F.G.R. Koenraad 

 
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 de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een 

eerste termijn bij het agendaonderwerp Raadsmededeling 18-2021 Actie- en investeringsagenda 

Coronaherstel Brabant (agendapunt 5).  

 

De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven geen gebruik meer wensen te maken van een 

eerste termijn bij Raadsmededeling 18-2021 Actie- en investeringsagenda Coronaherstel Brabant 

(agendapunt 5) en bij de brief van wethouder van Ginderen – Rapport Eigenwijs Transformeren en 

doorbraakaanpak Kwetsbare kinderen (agendapunt 6). 

 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 3 juni en 10 juni 2021 zijn ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

 

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 
 

Wethouder Theunis heeft aangegeven, dat de gemeente wacht op een visie/initiatief die van de 

Suite een succes kan maken. Dat gaat de gemeente niet zelf doen. Dit moet vanuit het veld zelf 

komen, dat zegt de cultuurnota ook. Hierbij is het van belang dat het niet concurreert met andere 

culturele hotspots, maar het hoeft niet per se betrekking te hebben op muziek.  

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021. 

 

 

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 
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Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven dat hij blij is dat de gemeente heeft aan kunnen haken 
bij de Actie- en investeringsagenda van de Provincie Noord-Brabant. De Provincie wil versnellen. 
Er is nu gelegenheid om subsidiegelden aan te vragen en een aantal aanvragen lopen al, maar het 
is nog te vroeg om daar nu richting de raad over terug te koppelen. Wethouder van Ginderen heeft 
aangegeven, dat hij de raad hierover naar verachting na de zomer een update op kan verzorgen.  
 
Op het moment dat er een tweede tranche aan zit te komen, wil wethouder Van Ginderen de input 
vanuit de raad via een themabijeenkomst ophalen. De suggesties die de PvdA ter vergadering 
heeft ingebracht vindt wethouder van Ginderen in ieder geval al interessant.  
 
De VLP-fractie heeft het voorstel gedaan om de door wethouder Van Ginderen benoemde 
ophaalronde in een commissievergadering (in plaats van een themabijeenkomst) in te plannen. 

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021. 

 
 

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 
 
Wethouder Van Ginderen heeft toegezegd, dat het dashboard heel kort na en misschien nog wel 

net voor het zomerreces in een eerste concept zal worden verstrekt aan de raad.  

 

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]. 

 

Wethouder Van Ginderen heeft, op verzoek van de VVD-fractie, aangegeven dat hij een overzicht 

m.b.t. de aantallen en de termijnen t.a.v. hoe lang men op wachtlijsten staat, schriftelijk na zal 

zenden.  

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021. 
 

De PvdA-fractie heeft aangegeven dat wethouder van Ginderen met betrekking tot de raadsvragen 

van de PvdA over het rapport Eigenwijs Transformeren reeds voor de commissievergadering heeft 

doorgegeven deze zo snel als mogelijk schriftelijk te zullen beantwoorden. Mogelijk dat de PvdA-

fractie naar aanleiding van de beantwoording nog op dit onderwerp terug zal komen.    

 

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 
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Wethouder Koenraad heeft aangegeven voor de raad na het zomerreces een nieuwe 

themabijeenkomst over dit onderwerp te willen organiseren. In deze themabijeenkomst kan dan 

ook meer worden ingegaan op o.a. de verslavingszorg en op de aanpak zwerfjongeren.   

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021. 

 

 

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 
 

Wethouder Koenraad heeft, ten aanzien van de suggestie van het CDA om ook de beroepsgroep 

onderwijs expliciet aan tafel uit te nodigen, aangegeven dit een goede suggestie te vinden. Zodra 

dit kan, zal zij dit organiseren.  

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021. 

 
De fractie ChristenUnie neemt het onderwerp kinderarmoede mogelijk wel nog mee in de 

behandeling van de Jaarstukken 2020.  

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur. 
 


