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Besluitenlijst Commissievergadering 17 februari 2022 

Aanwezigen  

Voorzitter: W.C.H. Brouwers 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.H.D. Hoendervangers, Y.A.J.M. de Beer, P.L.F. Raijmaekers VLP: 

M.C.W. Verbeek, M. de Waard VVD: A.T. Eijck-Stein GroenLinks: A.J.M. Gepkens, C. Mediani  CDA: 

D.C.M. Roeken LS21: M.J.G. Heessels PvdA: B. Rommens, M.S. Yap D66: H.W. Emmen Burger 

Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, M.P. van Putten Wezenbeek: 

J.J.M.M. Wezenbeek 

College: C.A. Lok, 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: 

 

Ten aanzien van agendapunt 3 – Besluitenlijst, staat op de agenda dat de raad wordt verzocht om 

de besluitenlijsten van 20 januari en 3 februari vast te stellen. Per abuis is de besluitenlijst van 3 

februari echter pas vandaag door de Griffie bij de stukken in GO gezet. De voorzitter stelt daarom 

voor om het vaststellen van de besluitenlijst van 3 februari door te schuiven naar de 

commissievergadering van volgende week [24 februari 2022]. De Commissie is hiermee akkoord.  

 

Ten aanzien van agendapunt 4 – raadsvoorstel benoeming lid Raad van Toezicht SOVOR en 

agendapunt 5 – Toeristenvergunning parkeren, heeft de griffie reeds op voorhand (via de zgn. 

Maandagmail) bij de raad geïnventariseerd of fracties hierbij het woord wensen te voeren. Deze 

inventarisatie heeft voor het raadsvoorstel benoeming lid Raad van Toezicht SOVOR geen 

aanmeldingen voor een eerste termijn opgeleverd. Dat betekent dat dit raadsvoorstel vanavond in 

de commissie niet zal worden besproken en dat het voorstel rechtstreeks als A-stuk kan worden 

doorgeleid naar de raadsvergadering van 10 maart a.s. Voor agendapunt 5 – Toeristenvergunning 

parkeren is een agendering binnengekomen van de PvdA-fractie.  

 

Ten aanzien van agendapunt 6 – Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Maatschappelijke Opvang, 

heeft de fractie van Burger Belangen Roosendaal bij de griffie aangegeven niet langer behoefte 

meer te hebben aan een eerste termijn.  
  

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 20 januari 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Raadsvoorstel Benoeming lid Raad van Toezicht SOVOR  
De raad wordt voorgesteld om mevr. Mr. D.J.J. (Diana) Seegers- van Eekeren met ingang van 1 
januari 2022 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 
 
Dit raadsvoorstel is op deze commissieagenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf en 

is bij het vaststellen van de agenda rechtstreeks als A-stuk doorgeleid naar de raadsvergadering 

van 10 maart 2022. 
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5. Raadsvoorstel Toeristenvergunning Parkeren 
De raad wordt voorgesteld om de 'Verordening tot wijziging van de Parkeerverordening 
Roosendaal 2013' en de 'Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering 
van parkeerbelastingen 2022' vast te stellen. Hierdoor kunnen hotels, in de betaald parkeerzone, 
met de nieuwe toeristenvergunning de auto van hun gasten aanmelden in vooraf bepaalde 
parkeersectoren. Hiermee wordt beoogd om de gastvrijheid van de Roosendaalse binnenstad te 
verhogen en het toerisme te stimuleren. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok  
 
Bij behandeling van dit raadsvoorstel heeft wethouder Lok vragen uit de Commissie beantwoord. 
Hierbij zijn geen concrete toezeggingen gedaan.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022. 

 

6. Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Maatschappelijke Opvang 
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 de raad aangeboden en wordt de voorgesteld om:    
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. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Bij behandeling van dit raadsvoorstel heeft wethouder Koenraad vragen uit de Commissie 
beantwoord. Hierbij zijn geen concrete toezeggingen gedaan.  
 
Wel heeft wethouder Koenraad aangegeven, dat de raad nog voor de zomer een brief zal 
ontvangen m.b.t. een Domus-voorziening in Roosendaal. 
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022. 

 

7. Raadsmededeling 79-2021 Afdoening motie aanpak discriminatie en racisme in 

Roosendaal 
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over het uitvoeringsplan 'aanpak 
discriminatie en racisme in Roosendaal', waarmee de motie 'discriminatie en 
racisme' wordt afgedaan. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
De fractie van GroenLinks heeft ter vergadering toegelicht, dat er een manifest tegen discriminatie 
en racisme vanuit een samenwerking tussen GroenLinks en VVD is opgesteld, die inmiddels door 
meerdere fracties wordt onderschreven. De fractie van GroenLinks heeft wethouder Koenraad 
gevraagd of het college bereid is om dit manifest ook te ondertekenen.  
Wethouder Koenraad heeft aangegeven de inhoud van het manifest nog niet te kennen, maar dat 
zij dit manifest graag zou ontvangen zodat zij dit in het college van B&W kan bespreken.  
 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022. 
 
De fractie van GroenLinks komt met een motie t.b.v. de verdere borging van het manifest tegen 
discriminatie en racisme, ook met het oog op de nieuwe bestuursperiode. 
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8. Raadsmededeling 80-2021 Beleidsagenda Bestaanszekerheid Jeugdigen 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de Beleidsagenda Bestaanszekerheid 
Jeugdigen 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Bij behandeling van dit onderwerp heeft wethouder Koenraad vragen uit de Commissie 
beantwoord.  
 
Lokaal Sociaal 21 heeft opgemerkt, dat het percentage armoede in Roosendaal ten opzichte van 
het percentage landelijk erg verschilt in die zin dat het percentage in Roosendaal hoger is. Op de 
vraag waarom er in Roosendaal zoveel meer jeugdigen in armoede leven, heeft wethouder 
Koenraad toegezegd dat zij zal proberen om hier aanvullende informatie over te verkrijgen, die zij 
dan zal delen met de gemeenteraad. 
 
Op de vraag van de VVD-fractie of inzichtelijk gemaakt kan worden hoeveel kinderen mogelijk 
onder de radar zijn doordat zij geen aanspraak maken op voorzieningen (zoals stichting Paul of 
stichting Leergeld), heeft wethouder Koenraad toegezegd hiernaar te zullen kijken en daar bij de 
raad (schriftelijk) op terug te zullen komen.  

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022. 
 

De fractie van de PvdA overweegt  een motie t.b.v. het borgen van ervaringsdeskundigheid in de 

beleidsagenda bestaanszekerheid jeugdigen. 

 

De fractie van het CDA wil nog kijken of het beleid niet nog wat ambitieuzer kan worden ingevuld. 
 

9. 248-2021 Beantwoording raadsvragen Burger Belangen Roosendaal – Situatie 

migrantenouderen 
Betreft antwoorden op vragen van de fractie Burger Belangen Roosendaal over de situatie van 
migrantenouderen.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 

Bij behandeling van dit onderwerp heeft wethouder Koenraad vragen uit de Commissie 
beantwoord. Hierbij zijn geen concrete toezeggingen gedaan.  
 

Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022. 
 
De fractie van Burger Belangen Roosendaal komt met een motie ten behoeve van nader 
onderzoek naar hulp en ondersteuning voor migrantenouderen. 

 

 

10. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur 
 

 


