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24-uursvraag commissie omgeving

Aan: Wethouder Polderman

Datum: 11 augustus 2015

Betreft: Duidelü kheid voor Westrand inzake druqshostel

Al jaren hangt de vestiging van een drugshostel als een soort zwaard van
Damocles boven de Roosendaalse wijk Westrand en haar bewoners. De locatie is
overigens destijds vastgesteld na een zorgvuldig doorlopen procedure en met
instemming van de Raad.

Vanaf het moment echter dat het College van B&W, bij monde van toenmalig
PvdA-wethouder Jongmans, de locatiekeuze bekend maakte, kwam de wijk
Westrand in opstand. Er werd ingesproken bij Raadsvergaderingen, er werden
acties op touw gezet en er werden diverse bezwaren gemaakt door omwonenden
en bedrijven.

Alle bezwaren zijn tot op heden afgewezen door de gemeente, de rechtbank en de
Raad van State. Toch komt het hostel niet van de grond. Er is namelijk een
financieringsprobleem: vanuit het Ministerie is niet voldoende geld beschikbaar
om deze voorziening, welke een regiofunctie dient te vervullen, op te zetten en
structureel draaiende te houden. (benodigd is 1,3 miljoen per jaar). Daarnaast
bestaat nu ook enige twijfel of opvang in een dergelijke voorziening wel de juiste
medische aanpak is.

Bij monde van wethouder Polderman is reeds aangegeven dat de voorziening op
de bedoelde locatie er wellicht niet gaat komen vanwege het eerder genoemde
gebrek aan financiering. Een keihard NEE is echter nog steeds niet uitgesproken.

Hoewel wij van mening zijn dat er voor deze groep (chronisch drugsverslaafden)
hulp moet zijn en dat wij daarom als Roosendaalse Lijst destijds, met de
wetenschap van toen, hebben ingestemd met de komst van een dergelijke
voorziening, duurt d¡t besluitvormingstraject al erg lang. Deze knagende
onzekerheid kun je, ons inziens, vooral onze inwoners uit de Westrand niet
aandoen. Al jarenlang worstelen ze hiermee, met alle negatieve gevolgen van
dien.

De Roosendaalse Lijst vindt dat het Roosendaalse College, hoewel er ook
regiobelangen spelef, op korte termijn duidelijkheid moet geven en knopen moet
doorhakken. Krachtige en heldere besluitvorming: daar heeft de Westrand nu
onderhand wel recht op.
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De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen hierover:



1. Is er al enig zicht op een toereikende financiering vanuit het Rijk voor de
beoogde voorziening aan de Wouwseweg? 7o ja, op welke termijn, Zo nee,
worden nog acties ondernomen en/of voorzien om vofdoende financiering
los te krijgen en hoe groot acht u de kans op succes?

2. Zijn er nog ontwikkelingen inzake de afgegeven bouwvergunning aan
AlleWonen nu financiering nog steeds ontbreekt?

3. Bent u het met ons eens dat dit dossíer al erg (te) lang loopt en daardoor
een knagende onzekerheid veroorzaakt bij betrokkenen, met name bij de
bewoners en ondernemers in de Westrand? Wat vindt u hiervan?

4. Wanneer kunt u een definitief uitsluitsel geven over het wel of niet
doorgaan van de voorgenomen voorziening aan de Wouwseweg?

5. Indien u dat niet autonoom kunt, bent u dan hierover in overleg met de
betrokkene regiogemeenten en zo ja wat is de meest recente stand van
zaken van dit overleg en wanneer mag er een definitief besluit worden
verwacht?

6. U gaf eerder aan dat de voorziening in deze vorm en op deze locatie er in
principe niet gaat komen; bent u al bezig met alternatieven te ontwikkelen
en zo ja wat kunt u daar over zeggen? Zo nee, waarom denkt u nog niet
aan alternatieven?

7. Zijn er verdere ontwikkelingen in dit dossier te melden en zo ja welke?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

René van Broekhoven, Charl Goossens en Eric de Regt



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Op dit moment loopt het lobbytraject nog. Ambtelijk en bestuurlijke regie
hlervan l¡gt ln handen van de centrumgemeente Bergen op Zoom.

In september zal er een bestuurlijk overleg tussen de gemeenten van het
regionaal kompas plaatsvinden. Tijdens dit overleg zal ook de stand van
zaken met betrekking tot die lobby worden besproken. Bergen op Zoom
laat ons weten dat: "De uitkomsten van de contacten met het ministerie
bepalend zijn op welke manier de lobby wordt vooftgezet of eventueel
wordt beëíndigd." In ons overleg in september zullen wij hierover worden
bijgepraat. Op dit moment is het niet oppoftuun om daarop vooruit te
lopen. Wij zullen uw raad uiteraard informeren over de voortgang.

2. Op 05 augustus jl.is door de Raad van State uitspraak gedaan in het door
de bewonersvereniging Oud West ingestelde hoger beroep tegen de
verleende omgevingsvergunning. De Raad van State heeft dit hoger beroep
ongegrond verklaard.

Momenteel loopt nog de beroepszaak van de firma Liebau, tegen het besluit
van het college van B&W d.d. 30-05-2015 inzake de beslissing op het door
Liebau ingediende bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning
voor. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

3. Ik ben me er terdege van bewust dat het dossier al lang loopt en dat het
wenselijk is dat er snel duidelijkheid komt over het wel of niet doorgaan
van de voorgenomen voorziening aan de Wouwseweg/Freijterslaan. Maar
het gaat hierbij nu eenmaal over een regionale opgave waarbij een
centrumgemeenteconstructie geldt. Wij dienen dan ook besluitvorming via
deze regionale constructie en de daarbij behorende bevoegdheden en
financiële verantwoordelijkheden van die centrumgemeenteconstructie te
respecteren.

4. Zoals aangegeven b¡j de beantwoording van vraag één zal tijdens het
bestuurlíjk overleg in september aan de hand van de opbrengsten van de
lobby tot nu toe besproken worden op welke manier de lobby wordt
voortgezet of wordt beëindigd. Wanneer de lobby zal worden voortgezet zal
worden besproken welke acties nog kansrijk worden geacht en daar zal
vervolgens een planning aan worden gehangen. Roosendaal zal, in overleg
met de centrumgemeente en andere regiogemeenten, koersen op het
gezamenlijk bepafen van een deadline voor besluitvorming (dit mede gelet
op hetgeen hierboven bij 3 is gesteld).

5. Zie beantwoording voorgaande vragen.

6. Ook hiervoor is overleg in het kader van het regionaal kompas nodig, Het
daarin uitgestippelde beleid wordt momenteel uitgevoerd. Een besluit om
mogelijke alternatíeven te ontwikkelen bekíjken wij gezamenlijk in dit
kader, omdat de opvang van de doelgroep ook een regionale
aangelegenheid is. Zoals in het Regionaal Kompas staat aangegeven missen
we in onze regio meerdere treden op de woonladder. Er vindt momenteel
een oriëntatie plaats op de mogelijkheden van alternatieve
opvang/huisvestingsmogelijkheden gericht op andere missende treden op
de woonladder als Housing First, Kamers met Kansen en kleinschaligere
woonprojecten.



Aanvullend wordt er lokaal, dus op Roosendaals initiatief, een onafhankelijk
onderzoek uitgevoerd naar de lokale populatie Roosendaalse burgers aan

de onderkant van de woonladder die is gemarginaliseerd of dat drelgt te
worden. Het onderzoekzal antwoord geven op de vraag hoe de lokale
infrastructuur moet worden versterkt zodat de ondersteuning van deze
burgers aan de onderkant van de woonladder verbeterd kan worden.

7. Verder zijn er op dit moment geen andere ontwikkelingen te melden in dit
dossier.

Hoogachtend,
Burgemeester & Wethouders van Roosendaal
Namens dezen,
De wethouder voor Wmo/armoedebelei
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lderman


