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Toelichting  
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de volgende toelichtende vragen op het raadsvoorstel. 
 
Vraag 1 
Op welke wijze wilt u de projecten en nieuwe initiatieven borgen zodanig dat zij selfsupporting worden en 
blijven? 
 
Vraag 2 
Wat als blijkt dat de kwetsbaarheid van de verschillende projecten op het spel staat bij het wegvallen van de 
vrijwilligers die zich in eerste instantie gecommitteerd hebben aan het project? 
 
Vraag 3 
De twaalf projecten zijn stuk voor stuk geanalyseerd binnen de lijnen van bestaand beleid. Welke extra 
middelen zet de wethouder in om de projecten zelfstandig voort te zetten? 
 
Vraag 4 
U ziet een belangrijke faciliterende rol voor het wijkteam. Welke faciliterende middelen wilt u daarvoor 
inzetten?  
 
Vraag 5 
Als blijkt dat de projectdoelstellingen en/of het borgen van een project tussentijds niet gehaald wordt,  welke 
middelen zet u dan in om het beschikbaar gestelde budget terug te vorderen? 
 

ANTWOORDEN: 
Vraag 1 
Voor de bestaande projecten zullen we hiertoe in overleg treden met betrokkenen.  
 
Vraag 2 
Dit is voor alle projecten en activiteiten in Roosendaal die draaien met behulp van vrijwilligers een punt van 
zorg. Meedoen en participeren wordt steeds belangrijker, vanuit de professionele organisaties heeft dit dan 
ook voortdurend de aandacht.  
 
Vraag 3 
De beslispunten 2 en 3 in het raadsvoorstel dragen hieraan bij. 2015 willen we benutten om de projecten die 
nog niet volledig zelfstandig kunnen draaien daar wel toe in staat te stellen. Het beschikbaar te stellen budget 
uit de resterende middelen Kansen voor Kalsdonk kan hier ook voor ingezet worden.  
 
Vraag 4 
 Niet zozeer gaat het om het wijkteam, als wel om de professionals in het wijkteam die ingezet kunnen 
worden om door slimme verbindingen in de wijk te leggen, activiteiten te borgen. 
 
Vraag 5 
Dat is per project verschillend. Een verstrekte voucher voor een activiteit die geen doorgang vindt, kan 
teruggevorderd worden. 



 


