Samenvatting besluiten en toezeggingen
raadsvergadering 14 oktober 2021
Locatie: Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal

Aanwezigen en Afwezigen
Aanwezig:
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden (burgemeester)
Griffier: Mevr. M. Jansen
Mevr. C.F.G.R. Koenraad, mevr. I.M. Raaijmakers, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen,
A.A.B. Theunis, wethouders
De dames: Y.A.J.M. de Beer-Van Kaam (Roosendaalse Lijst), A.T. Eijck-Stein (VVD), N. El Azzouzi
(GroenLinks), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (Lokaal Sociaal 21), D.C.M. Roeken
(CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen
(VVD)
De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), A.C.A.M. Beens (Lokaal Sociaal 21), R. Breedveld (CDA),
R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), A. van
Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), P.F.H. de Graeff (Roosendaalse Lijst), S.
Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver
(PvdA), W.F.J.M. van Oosterhout (CDA), K.A. Raggers (VLP), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse
Lijst), E.J.C. de Regt (VLP), M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J.
Verstraten (VVD), L.C. Villéé (GroenLinks), J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA) G.A.
van Zalinge (VLP)
Afwezig: mevr. S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), mevr. A.A. Maas-Cleeren (Lokaal Sociaal
21)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur en heet eenieder van harte welkom.

2. Vaststellen Raadsagenda
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld. De raad heeft ingestemd met het interpellatieverzoek
over de afwikkeling van het HPO 2020 en de stand van zaken doordecentralisatie Primair Onderwijs.

3. Interpellatie VLP, PvdA, D66, VVD en GroenLinks
Afwikkeling HPO 2020 en doordecentralisatie onderwijshuisvesting Primair Onderwijs
– Stand van zaken
Wethouder van Ginderen heeft de vragen in het interpellatieverzoek ter vergadering mondeling
beantwoord. Vervolgens heeft er over dit onderwerp een debat in twee termijnen plaatsgevonden.
Tijdens de beraadslagingen is motie 1 Motie van Afkeuring ingediend. Met deze motie wordt de raad
gevraagd te besluiten:
Besluit:
•

Zijn afkeuring uit te spreken over de wijze waarop het college van B&W, verantwoordelijk
portefeuillehouder wethouder van Ginderen in het bijzonder, tot op heden in dit dossier heeft
gehandeld;

Draagt het college op om:
•

Per ommegaande de gemeenteraad de benodigde documenten, zoals toegezegd in het
schrijven van 21 juli 2021 door de portefeuillehouder, toe te doen toekomen ter besluitvorming;

Wethouder van Ginderen heeft ter vergadering aangegeven, dat de onderhandelingen over de
doordecentralisatie Primair Onderwijs 4 oktober jl. definitief tot een einde zijn gekomen. De
doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in het Primair Onderwijs vindt geen doorgang. Dit
betekent dat de gemeente op conventionele wijze uitvoering zal blijven geven aan haar
verantwoordelijkheid m.b.t. de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs in de gemeente. De
gespreken over het HPO zijn enkele weken geleden opgestart. Volgende week volgt er nog een
gesprek. Afhankelijk van de uitkomsten van dat gesprek verwacht wethouder Van Ginderen op korte
termijn een voorstel voor een HPO aan de raad aan te kunnen bieden. Wethouder Van Ginderen zal
de raad in een brief berichten over de uitkomsten van het gesprek.
Motie 1 is tijdens de beraadslaging ingetrokken. Hierbij is door de indieners verzocht om de
toezegging van wethouder Van Ginderen op de actielijst te plaatsen.
Wethouder van Ginderen heeft voorgesteld om op een later moment te reflecteren op het proces en
de informatievoorziening gedurende het proces.

4. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op
18 november 2021.

De griffier,

De voorzitter,

