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Samenvatting  
De Rekenkamer West-Brabant (hierna: rekenkamer) is door de gemeente Roosendaal ingesteld om 
onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde bestuur.   
  
In 2021 heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de huidige stand van zaken van de 
maatschappelijke opvang in Roosendaal. Middels dit raadsvoorstel wordt het onderzoeksrapport aan 
u als gemeenteraad van Roosendaal aangeboden en wordt u het volgende voorgesteld:   
  
1. Het onderzoeksrapport van de Rekenkamer West-Brabant getiteld ‘Onderzoek Maatschappelijke 

Opvang Gemeente Roosendaal’ te onderschrijven en in te stemmen met de in het rapport 
opgenomen conclusies en aanbevelingen;  

2. Het college te verzoeken schriftelijk aan te geven welke aanbevelingen op welke wijze al dan niet 
kunnen worden geïmplementeerd. 

  
Inleiding  
De hoofdvraag van het onderzoek is: wat is de huidige stand van zaken van de maatschappelijke 
opvang in Roosendaal op het gebied van het proces van de maatschappelijke opvang, samenwerking 
en financiën, wat kan nu al verbeterd worden in de regio en wat is belangrijk om mee te nemen naar 
de toekomst. 
 
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn 17 deelvragen opgesteld, verdeeld over de 
thema’s: 

- Samenwerking Bergen op Zoom 
- Wachttijden maatschappelijke opvang 
- Doeltreffendheid en doelmatigheid opvangbeleid 
- Samenwerking met aanbieders 
- Beleidsontwikkelingen 
- Financiering. 

 
Om de hoofdvraag en de deelvragen te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksactiviteiten 
uitgevoerd: documentstudie, dossierstudie, interviews en digitale enquête onder raadsleden.   
 
Aanbevelingen  
De conclusies en bevindingen van het onderzoek hebben aanleiding gegeven tot het doen van de 
volgende aanbevelingen (samengevat):    
  
Kom met de nieuwe governance-structuur tegemoet aan de wens voor gelijkwaardigheid, voor zover 
dit nog niet het geval is. 
De regio is op dit moment al bezig om de nieuwe samenwerkingsstructuur vast te stellen. Zowel 
ketenpartners als Bergen op Zoom en Roosendaal hebben de wens voor een gelijkwaardige rol van 
Roosendaal ten opzicht van Bergen op Zoom  
  
Betrek de gemeenteraad meer bij de Maatschappelijke Opvang.  
Naar aanleiding van de wens van de gemeenteraad om meer betrokken te worden bij 
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Maatschappelijke opvang kan het goed zijn om een raadsinformatieavond te organiseren waarin de 
raad geïnformeerd kan worden over de doordecentralisatie en bijbehorende implicaties. 
  
Neem het initiatief tot meer regionale samenwerking met ketenpartners. 
Aangegeven is dat ketenpartners nu soms onvoldoende betrokken worden bij ontwikkelingen in de 
regio en onvoldoende op de hoogte te zijn van de doelen van de maatschappelijke opvang. 
  
Zet toekomstgericht in op voldoende geschikte woningen.  
Een tekort aan voldoende passende woningen is een knelpunt dat door diverse partijen benadrukt 
wordt en waar de regio al stappen in heeft gezet door initiatieven op te zetten voor nieuwe opvang 
en het maken van afspraken met corporaties en zorgaanbieders. Gezien de landelijke ontwikkelingen 
rondom de woningmarkt, is te verwachten dat dit knelpunt in de toekomst een nog grotere rol zal 
spelen. 

 
Bereid wijken voor op ambulantisering 
Omdat mensen steeds meer ambulant in de wijk gaan is de kans op escalatie groter. Het is daarom 
belangrijk om aandacht te hebben voor de inrichting van de escalatieketen. Daarnaast is het aan te 
raden samen te werken met ervaringsdeskundigen om begrip te creëren bij omwonenden. 
 
Ga met de regio in gesprek over een passende MO-Begroting 
Veel gemeenten kampen met financiële tekorten op de Maatschappelijke Opvang. Het is van belang 
om als regio met elkaar in gesprek te gaan over een passende MO-begroting en duidelijkheid te 
krijgen over hoeveel ruimte er zit in het overschot MO waar in de afgelopen jaren gebruik van werd 
gemaakt. 
 
Financiën  
Er zijn aan het voorliggende rapport geen directe financiële risico’s of consequenties verbonden.   
  
Communicatie  
De rekenkamer heeft het college uitgenodigd een reactie te geven op het rapport en de daarin 
opgenomen conclusies. De reactie van het college is integraal opgenomen in het rapport.  
  
Op donderdag 27 januari a.s. zal de rekenkamer aan de gemeenteraad een toelichting geven op het 
onderzoeksrapport.  


