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De politieke beschouwingen van dit jaar staan wat de fractie van ChristenUnie Roosendaal 

betreft in het teken van bezinning, terugblik en het vooruitkijken naar een periode waarbij 

we met zijn allen gaan kijken naar wat onze samenleving nodig heeft, om onze inwoners en 

organisaties weer volop in hun kracht te zetten. We hebben nog 1 jaar voor de volgende 

gemeenteraadsverkiezingen. Onze fractie is van mening dat we in dit jaar geen grote 

uitgaven meer moeten doen voor nieuwe projecten, maar ons vooral moeten richten op 

herstel van onze samenleving en aandacht mogen hebben voor onze interne organisatie. De 

rode lijn van onze inbreng is: de gemeente is er voor de inwoners, samen vormen wij één 

gemeenschap.  

 

Een dienstbare overheid en goede communicatie 

Een dienstbare gemeente staat naast haar inwoners. Het is een hele onderneming als het 

gaat om de juiste communicatie op de juiste toon. De ChristenUnie waardeert het dat ons 

college keer op keer zoekt naar een constructieve manier van communicatie en 

medewerking rondom nieuw beleid. Toch merkt mijn fractie dat dit niet altijd vlekkeloos 

verloopt. We horen berichten van soms incomplete communicatie die niet altijd binnen de 

gestelde datum wordt gegeven. Dit is jammer en kan het vertrouwen in ons college schaden. 

Hoe taxeert ons college het beleid op dit punt? Wat is er nodig om dit in de toekomst meer 

te laten vlotten? 

 

Interne organisatie 

Langs elkaar communiceren kan ook intern het geval zijn. Het rapport van de Commissie 

Ombudsman bevestigt onze zorgen en noemt bijvoorbeeld de zelfsturende teams. 

ChristenUnie Roosendaal is niet tegen zelfsturende teams. Echter, er moet wel sprake zijn 

van een goed intern systeem en men moet wel van elkaar weten wat gecommuniceerd 

is/wordt en verantwoording kunnen afleggen. Uiteindelijk is de wethouder verantwoordelijk. 

Verder vragen wij ons af of de continuïteit van dossiers, kennisopbouw en kennisbehoud 

binnen onze gemeente geborgd is. Juist in het jaar dat voor ons ligt lijkt het de fractie van 

ChristenUnie Roosendaal goed als de gemeentelijke organisatie hier extra aandacht op 

vestigt.  

   

 



Participatie en nieuwe omgevingswet 

De fractie van ChristenUnie Roosendaal is van mening dat inwoners als eerste aan zet zijn 

wat betreft veranderingen in hun eigen leefomgeving. Wat is de wens van de inwoner en 

hoe halen we zoveel mogelijk informatie op? De nieuwe omgevingswet geeft de inwoners 

ook meer regie op hun eigen leefomgeving. Wij hebben begrepen dat het college bezig is 

met inventariseren wat nodig is qua ruimte. Onze fractie vraagt zich af wat het beleid van 

het college is ten aanzien van het vestigen van culturele instellingen en op welke manier dit 

heeft gefunctioneerd in de afgelopen coalitieperiode. Zijn er extra kaders nodig rondom/bij 

de uitvoering van het ruimtelijk beleid als het gaat om plaatsing van culturele/ religieuze 

instellingen? Als er verzoeken en duidelijke signalen binnenkomen (en die zijn er), dan is het 

samen kijken naar de mogelijkheden de beste optie, gebruik makend van duidelijke kaders.  

 

Sport 

In een periode van herstel is de lichamelijke gesteldheid van onze inwoners van groot 

belang. We hopen dat buiten sportmogelijkheden zoveel mogelijk worden gestimuleerd, 

zeker ook voor mensen met een beperking. Daarbij kunnen we zoveel mogelijk gebruik 

maken van de natuurlijke omgevingen, met de nodige aanpassingen. Voldoende 

straatbelichting en goed onderhouden trottoirs zijn daarbij van groot belang.   

 

Extra aandacht voor sociaal en mentaal welzijn jongeren 

Voor kinderen, jongeren en studenten is het een onrustige tijd. Door de coronacrisis kunnen 

of konden ze lange tijd niet naar school of sporten. Veel jongeren verloren hun bijbaantje, 

voor stageplaatsen kunnen ze nergens terecht en het gebrek aan contact maakt hen 

eenzaam en somber. Het sociaal en mentaal welzijn van kinderen en jongeren staat onder 

druk. Vanuit het Rijk zijn er extra middelen vrijgemaakt voor gemeenten om jongeren en 

jongvolwassenen in coronatijd meer perspectief te bieden. Gemeenten staan nu voor de 

opgave om op korte termijn de laagdrempelige, preventieve ondersteuning voor jongeren en 

jongvolwassenen te versterken. Naast voldoende sociale interactie en zinnige 

vrijetijdsbesteding, gaat dit ook over laagdrempelige gratis hulp om de mentale gezondheid 

van jongeren te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de kindertelefoon (gefinancierd door 

het ministerie van VWS) en Stichting Chris en Voorkom (gefinancierd door gemeenten), die 

identiteitsgebonden hulp biedt. De fractie van ChristenUnie Roosendaal wil het college 

verzoeken om gebruik te maken van deze mogelijkheden, voor de kinderen en jongeren.  

 

Maatschappelijke diensttijd 

De Maatschappelijke diensttijd biedt jongeren perspectief en stimuleert ze om zich in te 

zetten voor de maatschappij. Het JTC heeft dit initiatief al mooi opgepakt. In elke gemeente 

zijn er organisaties die ervaring hebben opgedaan met projecten in het kader van 

Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Het kabinet heeft 50.000 euro (per project) beschikbaar 

gesteld voor gemeenten om met deze organisaties initiatieven op te zetten in het kader van 

Perspectief voor de Jeugd. Deze MDT-organisaties weten hoe ze samen met de gemeente 

projecten kunnen opstarten waarbij jongeren iets doen voor een ander, hun talent 

ontwikkelen en anderen kunnen ontmoeten. Gemeenten kunnen dit inzetten om de impact 



van de coronacrisis onder jongeren te verzachten. We willen het college verzoeken om de 

mogelijkheden te onderzoeken. Gemeenten konden hiervoor een subsidie aanvraag 

indienen. ChristenUnie Roosendaal heeft wethouder van Ginderen hier onlangs op 

geattendeerd. Wellicht heeft de gemeente al een subsidieaanvraag ingediend. Als de 

gemeente Roosendaal dit niet heeft gedaan, dan kan de gemeente alsnog hiermee aan de 

slag gaan samen met scholen en maatschappelijke organisaties.  

 

Kinderarmoede 

De aanpak van kinderarmoede is een speerpunt voor de ChristenUnie. Kinderen moeten in 

onze samenleving allemaal mee kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat regelingen om 

kinderarmoede te bestrijden en middelen die daarvoor beschikbaar zijn, zo goed mogelijk 

worden ingezet. Wij hopen dat de gelden hiervoor zo goed mogelijk benut worden en zoveel 

mogelijk Roosendaalse kinderen in armoede bereikt worden.  

 

 


