
     

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 

Donderdag 24 oktober 2019 om 19.30 uur.  

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op 
24 oktober vindt eerst een Inspraakbijeenkomst en aansluitend de Raadsvergadering plaats. 
 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

De raadsvergadering is live te bekijken op raad.roosendaal.nl   

 

AGENDA 

1. Opening 

 

a. Voorstel 55  Tussentijdse benoeming lid agendacommissie 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 19 september. 

 

 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

a. Ingekomen stukken 

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actie- en motielijst 
 

 

5. A-CATEGORIE  

       Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd. 
 

a. Voorstel 56 Verlenging zendvergunning Omroepstichting Zuid-West Maatschappij 
b. Voorstel 57 Ontwikkelkader Vlietpark 
c. Voorstel 58 Verantwoording Fractie ondersteuningsbudget 

 
 
6. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Voorstel 59 Aanvullend krediet IKC en stappenplan De Stappen 
                            i.c.m. 132-2019 Vragen Roosendaalse Lijst en PvdA - Geerhoekgebied Wouw 
 

Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen  

Inhoud: 
In het kader van het Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 2019 heeft stichting KPO Roosendaal (KPO) 
een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van de Stappen in Wouw, waarbij uitgegaan is van 
de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC), een voorziening voor onderwijs, (peuter)opvang en 
aanverwante voorzieningen. Op basis van de verordening is alleen het normbedrag voor 
onderwijshuisvesting toegekend, met de afspraak dat KPO de ontwikkeling van het IKC zou voortzetten en 
een Voorlopig Ontwerp (VO) zou laten maken en doorberekenen. Op basis van dit VO zou een aanvullende 
aanvraag ingediend en behandeld kunnen worden. Hiermee wordt de Stappen gefinancierd op basis van 
de werkelijke kosten, in plaats van normbedragen. In dit voorstel wordt een gevolg gegeven aan deze 
afspraken. 
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Motivering: 
Voor de VLP-fractie is dit een B-stuk omdat zij graag -zonder het hele proces opnieuw te willen doen- toch 
nog een laatste toets ziet (ten aanzien van inbreng inwoners).   
 
De SP-fractie wil dit onderwerp nog even bestuderen ten aanzien van de ontwikkeling van het 
Geerhoekgebied en daarom is dit ook voor de SP-fractie een B-stuk. 
 

 

b. Voorstel 60 Verordening Jeugdhulp gemeente Roosendaal 2019 

Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 

Inhoud:   
De Jeugdwet verplicht iedere gemeente een verordening vast te stellen waarin staat welke voorzieningen 
de gemeente aan jeugd en ouders biedt en hoe de toegang tot deze jeugdhulpverlening is geregeld. De 
huidige verordening jeugdhulp gemeente Roosendaal 2015 is toe aan actualisatie. Directe aanleiding is 
een uitsprbaak van de Centrale Raad van Beroep die ertoe heeft geleid dat de bepalingen voor het 
vastleggen van de hoogte van het persoons gebonden budget (PGB) opgenomen dienen te worden in de 
verordening. Deze nieuwe verordening is geactualiseerd op basis van de nieuwe ontwikkelingen. 
 
Motivering 
De SP-fractie overweegt een aanpassing op de Verordening (amendement) m.b.t. het Gezinsplan. 
 
De VLP-fractie overweegt een motie/amendement wat betreft het onroerend goed van de instellingen. 
 

 

c. Voorstel 61 Tweede Bestuursrapportage 2019 Werkplein Hart van West-Brabant  
 

Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 

Inhoud:   
Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de balans voor de 1e helft van 2019 opgemaakt en verwerkt 
in de 2e bestuursrapportage over 2019. De 2e bestuursrapportage is begin juli opgesteld op basis van de 
cijfers tot 1 juli 2019.  
In de bestuursrapportage is een toelichting te vinden op de voortgang van de inhoudelijke ambities, zoals 
deze zijn opgenomen in de vastgestelde begroting 2019 van het Werkplein, en de bijbehorende financiële 
consequenties. De ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar zorgen ervoor dat de begroting 2019 van 
het Werkplein aanpassing behoeft. Daarmee nemen ook de bijdragen van de gemeenten aan het 
Werkplein toe. Voor Roosendaal betekent dit een hogere bijdrage aan het Werkplein over 2019 van € 
949.276. 
 
Motivering 
De PvdA-fractie overweegt een motie/amendement ten behoeve van een soortgelijke aanpak als in de 
gemeente Halderberge m.b.t. een gerichte huis-aan-huis aanpak t.b.v. ‘niemand in de bijstand’.   
De PvdA-fractie wil ook nog kijken naar het aspect van loonkostensubsidie, waarbij zij nader wil 
beoordelen of onderdeel c van de zienswijze hiertoe wel/niet toereikend is.  
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst wil graag een onderzoek/nadere analyse naar loonkostensubsidie ten 
aanzien van beheersbaarheid en om een beeld te kunnen schetsen van wat de investering nu oplevert. 
 

 

 

 

 



7. C-CATEGORIE 

Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd. 

 
 

 
 

 
8. Sluiting  

 

Heeft u vragen? Tijdens de vergadering is de raadsgriffie aanwezig in de raadszaal. Neem tijdens 
kantooruren contact op met de raadsgriffie 0165 579 277 of stuur een mail naar 

griffie@roosendaal.nl    
De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op raad.roosendaal.nl en liggen tevens voor u ter 

inzage bij de balie van het stadskantoor. 
De raadsvergadering is live te bekijken op raad.roosendaal.nl  

 
Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf 

op internet te zien.   
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