
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 5 en 9 november 2020 

 

Voorbereidend raadsdebat over de Najaarsbrief Financiën 2020 en de Programmabegroting 2021 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden (burgemeester) 
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 
Wethouder financiën: dhr. A.A.B. Theunis 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst) (alleen 9 november), S. Bozkurt (Burger 
Belangen Roosendaal), N. El Azzouzi (GroenLinks) (alleen 9 november), A.J.M. Gepkens 
(GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der 
Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie)  
De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66) (alleen 5 
november), S. Hamans (CDA), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst) P.L.F. Raijmaekers 
(Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villéé (GroenLinks) (alleen 
5 november), J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA) 
 
Afwezig: P.R. Klaver (PvdA) 

 

 

1. Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering op 5 november 2020 om 18:00 uur. 
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 
 
De agendapunten in de A-categorie zijn van de agenda afgevoerd en zullen rechtstreeks op de 
agenda van de digitale stemraad worden geplaatst. Het betreft de raadsvoorstellen:  
 
Voorstel 37 – Beslissingen op bezwaar vestiging voorkeursrechten 
Voorstel 38 - Lidmaatschap werkgeversvereniging Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
 
 

3. Raadsvoorstel 39 – Najaarsbrief financiën 2020 en Raadsvoorstel 40 – 

Programmabegroting 2021 
 
De volgende amendementen en moties zijn ter vergadering ingediend 

 

amendementen 

1. Verhoging coronacompensatie voor amateursportverenigingen (bij Najaarsbrief 2020) 
2. Extra BOA (bij Programmabegroting 2021) 
3. Impuls Roosendaal Natuurstad – verhoging groenbudget (bij Programmabegroting 2021) 

 

moties 

1. Onderzoek naar mogelijkheden opstarten pilot scholingsvouchers 
2. Stationsgebied/Oude Centrum 
3. Bestemmingsreserve t.b.v. opbouwen Roosendaalse samenleving na corona 

 



  

4. Right to Challenge 
5. Openstelling inloop- en ontmoetingslocaties voor kwetsbare mensen tijdens de 

coronapandemie  
 

6. Brede inventarisatie naar de financiële noden in de samenleving als gevolg van de 
coronapandemie 

 
Amendement 1 Verhoging coronacompensatie voor amateursportverenigingen  
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 ‘Akkoord te gaan met de Najaarsbrief 2020 inclusief de bijbehorende 
begrotingswijzigingen’ 
 
Aan te vullen met:  
 
‘Met dien verstande dat: 
 
in de Najaarsbrief Financiën 2020 de tekst:  
 
“Amateursportverenigingen wordt een compensatie aangeboden van € 2,- per lid. Uitgaande van 
landelijke cijfers, dat 30% van de inwoners is aangesloten bij een amateursportvereniging, komt dat 
neer op een maximale totale compensatie van € 50.000”. 
 
als volgt wordt gewijzigd:  
 
“Amateursportverenigingen wordt een compensatie aangeboden van € 5,- per lid. Uitgaande van 
landelijke cijfers, dat 30% van de inwoners is aangesloten bij een amateursportvereniging, komt dat 
neer op een maximale totale compensatie van € 125.000 ”. Het is aan het college om te bepalen 
welke amateursportverenigingen het betreft; dit op basis van gestelde kaders die door de 
gemeenteraad zijn vastgesteld.  
  
En: 
Deze verhoging van de coronacompensatie voor amateursportverenigingen met een bedrag van  
€ 75.000, wordt gedekt uit het resterende bedrag op de post onvoorzien1”. 

 
1 Op de post onvoorzien resteert nog een bedrag van € 112.917 

 
 
Amendement 2 Extra Boa  
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 ‘De Programmabegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022-2024 en 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen’ 
 
 
Aan te vullen met:  
 
‘Met dien verstande dat: 
 
Er in 2021 een bedrag van € 60.000 uit de Algemene Saldireserve1 wordt toegevoegd aan Programma 

1 Besturen & Samenwerken (beleidsveld Integrale veiligheid) ten behoeve van extra capaciteit 
Toezicht & Handhaving (BOA) voor onder meer de aanpak van zwerfafval en deze kosten vervolgens 
structureel worden verwerkt in de meerjarenraming 2022-2024’.  
 
1 Saldo Algemene Saldireserve € 117.246 

 
 



  

Amendement 3 Impuls Roosendaal Natuurstad – Verhoging groenbudget 
 
Besluit:  

  

Beslispunt 1 ‘De Programmabegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022-2024 en bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen’  
   

Aan te vullen met:  

   

‘Met dien verstande dat:   
1. In 2021 de volgende twee bedragen worden toegevoegd aan Programma 4 Wonen & Verblijven 

(beleidsveld Openbare ruimte en reiniging): 
a. een bedrag van € 100.000 ten behoeve van een impuls aan Roosendaal Natuurstad 

(dekking: Bestemmingsreserve Innovatiefonds); 
b. een bedrag van € 57.246 ten behoeve van een verhoging van het groenbudget (dekking: 

Algemene Saldireserve); 
2. Deze kosten vervolgens structureel worden verwerkt in de meerjarenraming 2022-2024 met als 

doel onze bijdrage aan de noodzakelijke klimaatdoelen te kunnen behalen en het Roosendaals 
groen kwalitatief op orde te kunnen houden’. 

 
 
Motie 1 Onderzoek naar mogelijkheden opstarten pilot Scholingsvouchers 
 
Verzoekt het college: 
1. Om, in samenspraak met sociale partners (denk aan WVS en Werkplein), onderwijsaanbieders en 

werkgevers, te kijken naar de mogelijkheden om in Roosendaal een pilot ‘scholingsvouchers’ te 
starten. Dit ten behoeve van bijscholing of omscholing van werkzoekenden naar kansrijke- en 
krapteberoepen, overeenkomstig of in de lijn van het voorbeeld van de gemeente Rotterdam; 

2. De Raad over de voortgang ultimo 2e kwartaal 2021 te berichten; 
 
 
Motie 2 Stationsgebied/het oude Centrum 
 
Verzoekt het college: 
1. Om per omgaande initiatief te nemen middels het opstellen van een gebiedsvisie voor het 

complete stationsgebied en het oude Centrum en deze eind tweede kwartaal 2021 afgerond te 

hebben; 

 
Motie 3 Bestemmingsreserve t.b.v. opbouwen Roosendaalse samenleving na corona 

 
Besluit:  

1. Een reserve in te stellen ten behoeve van de impact/gevolgen van corona op de 
Roosendaalse samenleving (ná corona);  

2. In deze bestemmingsreserve de toekomstige bijdragen te storten die de gemeente 
Roosendaal ontvangt vanuit Europese Unie, Rijk en Provincie en andere uitkerende 
instanties, die ervoor bedoeld zijn om de Roosendaalse samenleving na corona weer op gang 
te helpen en/of aanpassingen te kunnen helpen realiseren, die als gevolg van een door 
corona veranderde en aangetaste samenleving benodigd zijn;  

3. Het innovatiefonds in haar geheel te oormerken voor het bestrijden van de gevolgen van de 
coronacrisis; 

4. De afgesproken storting in het fonds van de helft van het jaarrekeningresultaat in stand te 

houden; 

 
 
 
 
 



  

Motie 4‘Right to Challenge’ in Roosendaal 
 
Verzoekt de raad:  
1. Om de raadswerkgroep Participatie de opdracht te geven om in samenwerking met het college en 

ambtenaren kaders uit te werken voor de invoering van een Right to Challenge in Roosendaal; 
2. Dit proces samen te laten vallen met de uitwerking van de participatieladder die al bij de 

raadswerkgroep Participatie belegd is; 
3. Een Roosendaals Right to Challenge gelijktijdig met of als onderdeel van de participatieladder ter 

vaststelling aan de raad voor te leggen; 

 
Motie 5 Openstelling inloop- en ontmoetingslocaties voor kwetsbare mensen tijdens de 
coronapandemie 
 
Verzoekt het college:  

1. Om, in overleg met de uitvoeringspartners, er voor zorg te dragen dat de bestaande inloop- en 

ontmoetingsvoorzieningen voor kwetsbare doelgroepen ook gedurende de coronapandemie 

(beperkt) worden opengesteld, zodat mensen die bijvoorbeeld dakloos zijn ook overdag ergens 

terecht kunnen voor een kopje koffie of een soepmaaltijd; 

 
 
Motie 6 Brede inventarisatie naar de financiële noden in de samenleving als gevolg van de 
coronapandemie  
 
Verzoekt het college:  

1. Een brede inventarisatie uit te voeren naar de financiële noden in de samenleving, die zijn 

veroorzaakt door de coronapandemie;  

2. Bij deze inventarisatie tevens in beeld te brengen en te betrekken:  

- welke groeperingen/verenigingen/organisaties reeds bij u bekend zijn t.b.v. corona-

compensaties; 

- welke groeperingen/verenigingen/organisaties tot op heden (nog) niet in beeld zijn t.b.v. 

corona-compensaties, maar die wel een duidelijk maatschappelijk doel dienen en dus alsnog 

in beeld moeten worden gebracht om te bepalen of deze mogelijk -vanwege financiële 

coronanoden- voor compensatie in aanmerking komen; 

3. Naast de groepen bedoeld bij punt 2, ook de horeca en middenstand onderdeel van deze brede 

inventarisatie te laten zijn; 

4. De raad over deze brede inventarisatie voor februari 2021 te informeren; 

 
 

I.v.m. een technische storing is de vergadering op 5 november 2020 geschorst en heropend op 
maandag 9 november 2020, 19.00 uur, waarbij is aangevangen met de eerste termijn.  

 
 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat het college geen moeite heeft met de inhoud van 
amendementen 1 en 3 en moties 1 t/m 5. Amendement 2 en motie 6 worden door het college wel 
ontraden. 
 
Voor wat betreft amendementen 2 (extra Boa) en 3 (Impuls Roosendaal Natuurstad – verhoging 
groenbudget) heeft wethouder Theunis aangegeven dat er geen financiële ruimte is voor 2022, 
waardoor het structureel verwerken van de kosten niet lukt. Het college zal dan dus nog in 2021 
moeten kijken hoe dit in 2022 in de begroting verwerkt kan worden en meerjarig.  
 
Ten aanzien van de inhoud van amendement 2 heeft wethouder Theunis aangegeven dat in de 
eerdere brief van de portefeuillehouder een aantal suggesties staan, terwijl met amendement 2 één 
van de suggesties uit die brief er uitgelicht wordt en dwingend wordt opgelegd.  



  

Wethouder Theunis geeft aan dat, mocht de raad het nodig vinden om extra budget ter beschikking te 
stellen in 2021, hij dan liever ziet dat de portefeuillehouder dit bedrag flexibel in kan zetten. Hierbij 
heeft wethouder Theunis overigens aangegeven dat het college de extra impuls zelf niet nodig acht.  
 
Ten aanzien van de inhoud van motie 6 heeft wethouder Theunis aangegeven dat punten uit het 
dictum niet duidelijk verwoord zijn en o.a. te breed geformuleerd. Wethouder Theunis heeft tevens 
aangegeven, dat de raad helder is geweest in de kader stellende opdracht ten behoeve van 
steunmaatregelen (als gevolg van de coronapandemie) en dat het college hier goed mee uit de voeten 
kan. Binnen die kaders zorgt het college voor een uitvoering zoals het college vindt dat die effectief is. 
Wethouder Theunis adviseert de raad dit ook bij het college te laten. De raad kan dan vanuit zijn 
controlerende taak kijken of het college dit goed heeft gedaan. Daarnaast kunnen raadsleden, als 
oren en ogen van de samenleving, altijd signaleren wanneer er organisaties zijn die steun nodig 
hebben en/of die geen steun hebben gekregen.  
 
Het dictum van Motie 6 Brede inventarisatie naar de financiële noden in de samenleving als gevolg 
van de coronapandemie is naar aanleiding van de opmerkingen van wethouder Theunis als volgt 
gewijzigd: 
 
Verzoekt het college:  

1. Een brede inventarisatie uit te voeren naar de financiële noden van maatschappelijke organisaties 

in de samenleving, die zijn veroorzaakt door de coronapandemie;  

2. Bij deze inventarisatie tevens in beeld te brengen en te betrekken:  

- welke organisaties reeds bij u bekend zijn t.b.v. corona-compensaties; 

- welke organisaties tot op heden (nog) niet in beeld zijn t.b.v. corona-compensaties, maar die 

wel een duidelijk maatschappelijk doel dienen en dus alsnog in beeld moeten worden 

gebracht om te bepalen of deze mogelijk -vanwege financiële coronanoden- voor compensatie 

in aanmerking komen; 

3. De raad over deze brede inventarisatie voor februari 2021 te informeren; 

 
 
De VLP-fractie heeft ter vergadering aangegeven dat zij overweegt om een maximum te stellen aan 
de doorbelasting van kwijtscheldingen in de belastingtarieven. De dekking van het eventuele meer-
bedrag zou wat de VLP betreft dan ten laste komen van programma 3, omdat daar het armoedebeleid 
onderdeel van uit maakt. De VLP zal hiertoe bij deze Begrotingsraad nog niet met voorstellen komen, 
maar wil wel dit onderwerp ter sprake brengen bij behandeling van het raadsvoorstel 
belastingvoorstellen 2021 later dit jaar. De VLP overweegt dan een motie in te dienen.  
 
De VVD-fractie heeft aangegeven dit onderwerp eerder reeds te hebben aangekaart bij het college, 
waarbij de VVD de vraag heeft gesteld of het college bereid is om te kijken of er op een andere manier 
om kan worden gegaan met het betalen van de vrijstellingen vanuit het belastingdomein [er is door het 
college toegezegd dat er een onderzoek komt of vat kan worden gekregen op de kwijtscheldingen en 
dat de plaatsing in de begroting in dit onderzoek zal worden meegenomen}. De VVD-fractie heeft de 
VLP-fractie de suggestie gedaan om het college te verzoeken met een update/stand van zaken te 
komen hieromtrent. De VLP-fractie heeft deze suggestie overgenomen en de wethouder verzocht om 
hier alvast iets over op papier te zetten.  
 
Wethouder Theunis heeft ten aanzien van kwijtscheldingen aangegeven dat er een aantal scenario’s 
in kaart kunnen worden gebracht en dat vervolgens in een politiek debat de vraag kan worden 
beslecht ten aanzien van hoe dit op een andere manier kan worden gedaan, gekoppeld aan het 
armoedebeleid. 
   
 
 
 
 
 
 



  

4. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering op 9 november om 21:25 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
26 november 2020. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


