
 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  19 januari 2017 
Tijd:   19.30 uur – 23.00 uur 
De commissievergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan. 
Op 19 januari 2017 vindt eerst een Inspraakbijeenkomst en aansluitend de commissievergadering plaats. 
 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal 

 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
A G E N D A: 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 

 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
 
 

3. BESLUITENLIJST 
Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 12 januari 2017. 

 
 
4. Raadsvoorstel Eigen bijdrage WMO 

Met de miljoenennota heeft de overheid een landelijke maatregel afgekondigd om de eigen bijdrage 
Wmo breed te verlagen. Deze maatregel gaat in met ingang van 1 januari 2017. Voorgesteld wordt de 
financiële drempel verder weg te nemen voor twee specifieke Wmo-voorzieningen, te weten: Hbhplus 
en begeleiding (incl.dagbesteding). De raad wordt voorgesteld om voor deze twee Wmo-
voorzieningen, ingaande 1 februari 2017, geen eigen bijdrage op te leggen. De totale financiële 
consequentie van de landelijke maatregel en geen eigen bijdrage voor Hbhplus en begeleiding (incl. 
dagbesteding) bedraagt € 1.451.500,- op jaarbasis. Hiertoe is een begrotingswijziging gevoegd.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 

 
Geagendeerd door: 
-VLP 
-Roosendaalse Lijst 
 
 

5. Raadsvoorstel Motie respijtzorg voor mantelzorgers 
In antwoord op de motie 'respijtzorg voor mantelzorgers' wordt de raad voorgesteld om deze zorg uit te 
breiden met de mogelijkheid tot het inzetten van acute respijtzorg op maat, zonder indicatie. Aan het 
mantelzorgsteunpunt zal de opdracht worden verstrekt dit nieuwe respijtaanbod binnen de gemeente 
te organiseren. Hiervoor dient een bedrag van € 100.000 beschikbaar te worden gesteld.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 

 
Geagendeerd door: 
-VLP 
-Roosendaalse Lijst 
 
 
 
 
 
 
 



6. Raadsvoorstel Ontwikkeling Stadsoevers 
Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V. (DER B.V.) heeft de financiële middelen nodig om het 
Smart Climate Grid ten behoeve van de warmtevoorziening in Stadsoevers te realiseren. Om dit goed 
mogelijk te maken is het gewenst dat de gemeente garant staat. De raad wordt voorgesteld om een 
eenmalige agiostorting van twee miljoen Euro in DER B.V. te doen. De raad wordt tevens voorgesteld 
om garant te staan voor een lening voor een bedrag van maximaal acht miljoen Euro met een looptijd 
van maximaal 10 jaar. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door:  
-VLP 
-PvdA 

 
 
7. Raadsvoorstel Aanpassing diverse regelgeving 

Er zijn een aantal regelingen die niet meer actueel zijn en aangepast of ingetrokken dienen te worden. 
De raad wordt voorgesteld om de Parkeerverordening, de Verordening op de heffing en invordering van 
parkeerbelastingen alsmede de Verordening op de elektronische bekendmaking te wijzigen. Daarnaast 
wordt de raad voorgesteld om de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen in te 
trekken.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door:  
-PvdA 
 
 

8. Lis-stuk nr. 1042047 - Brief wethouder Lok motie Leegstand 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door:  
-PvdA 
-SP 
-Nieuwe Democraten 

 
 

9. Raadsmededeling 72B-2016 Gemeentegarantie De Kring i.c.m. Lis-brief 1042043 – 
Overheidsgarantie De Kring  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Geagendeerd door:  
-VVD 
-VLP 
-SP 
 
 

10. Raadsmededeling 83B-2016 Ter kennisname aanbieden regionaal jaarverslag leerplicht over 
schooljaar 2015-2016 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Geagendeerd door:  
-PvdA 
-Roosendaalse Lijst 
 
 

11. SLUITING 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
 
J.J.M.M. Wezenbeek 

 
De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.raad.roosendaal.nl. 

Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet terug te zien. 


