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Besluitenlijst Commissievergadering 16 december 2021 

 

Aanwezigen  

Voorzitter: W.C.H. Brouwers 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.H.D. Hoendervangers, S.R. van der 

Touw, P.L.F. Raijmaekers, C.A.J.M. Goossens  VLP: G.A. van Zalinge, M.W.C. Verbeek, W.C.H. Brouwers 

VVD: C.F.J. Verstraten, S.M.J. Vermeulen, A.T. Eijck-Stein GroenLinks: N. El Azzouzi, L.C. Villée, A.J.M. 

Gepkens CDA: D.C.M. Roeken, W.F.J.M. van Oosterhout LS21: A.C.A.M. Beens PvdA: B. Rommens, P.R. 

Klaver, M.S. Yap D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: - ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, 

O.A. Edionwe Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek  

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

 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 18:30 uur.   
 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 

 

De fractie van de PvdA heeft verzocht om agendapunten 5 en 6 qua behandelvolgorde om te 

draaien. De Commissie heeft hiermee ingestemd. 

 

Dan zijn er tevens verzoeken gedaan van fracties die graag alsnog in eerste termijn het woord 

wensen te voeren. Dit betreft de fracties van GroenLinks en Roosendaalse Lijst bij agendapunt 6 

(regiovisie Jeugdhulpregio), de fractie van de PvdA bij agendapunt 5 (Transitievisie warmte) en de 

fracties van GroenLinks en D66 bij agendapunt 7 (HPO). De Commissie heeft hiermee ingestemd. 

 

 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 2 december 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

  

4. Eigenstandige motie Eerbetoon aan Kees Vermunt 
Met deze eigenstandige motie geeft de raad het college de opdracht om een veld  te realiseren 
met een sportieve functie en dit veld met sportieve functie de naam te laten dragen van Kees 
Vermunt. 
Woordvoerder namens de indienende fracties: dhr. (Gerard) van Zalinge 
 
De woordvoerder namens de indienende fracties heeft de motie ter vergadering nader toegelicht. 
Dit onderwerp wordt een C-stuk voor de raadsvergadering van 23 december 2021. 
 
De verantwoordelijk portefeuillehouder zal worden verzocht om in de raadsvergadering nader 
inzicht te geven in de hiervoor benodigde financiën.   
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5. Raadsvoorstel Transitievisie Warmte 
Op grond van het landelijke Klimaatakkoord dient de gemeente in 2021 een Transitievisie Warmte 
(hierna: TVW) vast te stellen. De TVW dient aan te geven in welke wijken of buurten de gemeente 
het kansrijk acht om vóór 2030 aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van gebouwen.  De 
TVW heeft een relatie met de reeds vastgestelde Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES). 
Deze strategie geeft de kaders mee vanuit de regio en is een belangrijke bron voor de TVW. De 
raad wordt voorgesteld de Transitievisie Warmte vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 
De fractie van D66 heeft aan de portefeuillehouder aangereikt, dat het goed zou zijn om een 
tijdelijke pop-up store/Inloophuis-functie te creëren ten behoeve van voorlichting aan inwoners. 
Wethouder Koenraad heeft geconcludeerd dat dit idee breed in de Commissie wordt gedragen en 
daarbij toegezegd deze suggestie op te zullen pakken.  
 

Dit raadsvoorstel wordt als B-stuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 23 december 2021. 

 

De PvdA-fractie overweegt een motie ten aanzien van nadere borging van de diverse rollen van de 

raad bij de Transitievisie Warmte (informatiekaart/routekaart).   

 

 

6. Raadsvoorstel Regiovisie 2022-2025 Jeugdhulpregio WBW 
De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp op grond van de Jeugdwet die van kracht is 
vanaf 2015. Met de regiovisie wordt een strategisch beleidskader voor de komende jaren (2022-
2025) geboden. Deze dient als leidraad voor alle acties die worden ondernomen om de zorg voor 
jeugd in West-Brabant West (WBW) verder te optimaliseren en de kwaliteit te borgen. De 
regiovisie wordt in de komende vier jaar uitgewerkt in verschillende ontwikkeldocumenten. De 
raad wordt voorgesteld de regiovisie Jeugdhulpregio WBW 2022-2025 vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 
 
Wethouder van Ginderen heeft ter vergadering vragen vanuit de Commissie beantwoord. Bij dit 
agendapunt zijn verder geen concrete toezeggingen gedaan door de portefeuillehouder. 
 
Dit raadsvoorstel wordt als A-stuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 23 december 2021. 

 

 

7. Raadsvoorstellen HPO 2020, 2021 en 2022 
Het college heeft besloten om het zogenaamde huisvestingsprogramma 2022 vast te stellen, 
inclusief een geactualiseerd programma 2020 en 2021. Daardoor komt de komende jaren ruim 33 
miljoen euro vrij voor nieuwe basisscholen in Roosendaal. Het huisvestingsprogramma is in overleg 
met de schoolbesturen opgesteld en stelt hen in staat om de nieuwbouw- en verbouwplannen voor 
de komende jaren uit te voeren. De raad wordt voorgesteld de benodigde budgetten toe te kennen. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

 

Dit raadsvoorstel wordt als B-stuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 23 december 2021. 

 

De VLP-fractie overweegt een motie ten aanzien van een passende oplossing voor de Klimroos 
(m.b.t. verkeersveiligheid).  
 
Ook voor de PvdA-fractie is dit een B-stuk; de PvdA-fractie wil nog even goed kijken naar de 
kredieten die worden verzocht. 
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De fractie van D66 overweegt om samen met GroenLinks met een motie te komen om -samen met 
de schoolbesturen- tot een visie te komen.  
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie om het college opdracht te geven om 
toe te werken naar een realistisch huisvestingsprogramma en planning voor de lange termijn, niet 
alleen gebouw-technisch maar ook financieel. 
 
 

8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur 
 

 


