Verworpen, motie 20 is verworpen met 5 stemmen voor (SP, Burger Belangen en Christen
Unie) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks, D66 en
Wezenbeek)
MOTIE 20.
Kwartiermaker bestaanszekerheid
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord
hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020:

Constaterende dat:
•

•
•

•
•
•
•
•

In 2018 de functie Armoederegisseur in Roosendaal in het leven is geroepen, als vervolgstap
op de beleidsnota Integraal Armoedebeleid en als uitwerking van de motie “Van vangnet
naar uitweg”;
De Armoederegisseur heeft geïnvesteerd in het verbinden van het netwerk door het aanbod
in kaart te brengen en in gesprek te zijn met (vertegenwoordigers van) inwoners;
Hoewel deze investering heeft geleid tot een goed beeld van de netwerkpartners, het
bestaande netwerk niet is gestimuleerd en ondersteund in de ontwikkeling. Doordat er geen
verbindingen zijn gelegd, is er geen samenwerking tot stand gebracht. De armoederegisseur
is te veel met de inhoud verwikkeld geraakt;
De benaming van “regisseur” vermoedelijk heeft bijgedragen aan de verwarring over de rol
van de functionaris;
Na 1 jaar besloten is om de functie van Armoederegisseur niet voort te zetten, maar te gaan
voor een nieuwe functie “Kwartiermaker Bestaanszekerheid”;
Via de Kadernota 2020 hiervoor € 50.000 beschikbaar is gesteld;
Deze kwartiermaker met een ‘open’ opdracht start zodat in de praktijk kan worden
ondervonden wat het beste werkt;
De kwartiermaker wordt geacht een objectief oordeel te vormen en objectieve adviezen te
geven aan zowel het netwerk als aan de portefeuillehouder;

Van mening zijnde dat:
•
•
•

Een ‘open’ opdracht geen garantie geeft voor objectieve advisering aan zowel het netwerk
als aan de portefeuillehouder; het in de inhoud verwikkeld te raken ligt hier weer op de loer;
De kans dat deze ‘open’ opdracht opnieuw niet zal leiden tot de gewenste resultaten is
daarmee groot;
Een duidelijke functieomschrijving voor deze functie en een visievorming vooraf nodig is;

Verzoekt het college:
1. Te komen tot een duidelijke visievorming en concrete functieomschrijving voor de functie
van Kwartiermaker Bestaanszekerheid, waarbij concrete doelstellingen en resultaten van de
inzet op voorhand worden geformuleerd;
2. De raad nog voor het einde van het kalenderjaar hierover nader te informeren.
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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