Samenvatting besluiten en toezeggingen
raadsvergadering 24 oktober 2019
Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur

Aanwezigen en Afwezigen
Aanwezig:
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden (burgemeester)
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons
Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen,
A.A.B. Theunis, wethouders
De dames: W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP)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 (SP),
A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. SuijkerbuijkAder (ChristenUnie, S.M.J. Vermeulen (VVD).
De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), 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), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers
(Roosendaalse Lijst), R.C.A.W. van Nassau (CDA), K.A. Raggers (VLP), E.J.C. de Regt
(Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), A.J. Vrolijk (Roosendaalse
Lijst), L.C. Villéé (GroenLinks) J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA) G.A. van Zalinge
(VLP)
Afwezig: dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), dhr. K. Ahlalouch (PvdA), dhr. P.L.F. Raijmaekers
(Roosendaalse Lijst), mevr. S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:10 uur.
Vervolgens is stilgestaan bij het twee weken geleden plotseling overleden oud SP-raadslid Kjell Hiep.
Voorstel 55 – Tussentijdse benoeming lid Agendacommissie
Tijdens de raadsvergadering heeft er een schriftelijke stemronde plaatsgevonden tussen de
kandidaten Anneke Eijck-Stein en Jac Wezenbeek. De uitslag van deze schriftelijke stemronde,
waarbij de kandidaten zelf niet hebben mogen meestemmen, is als volgt:
10 stemmen voor mevr. Eijck-Stein
18 stemmen voor dhr. Wezenbeek
Hiermee is dhr. Wezenbeek benoemd tot lid van de Agendacommissie.

2. Vaststellen Raadsagenda
De raadsagenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld:
Het op 22 oktober jl. verzonden interpellatieverzoek van de fracties PvdA, VLP, D66, SP, ChristenUnie
en Burger Belangen Roosendaal inzake Ontwikkelingen jeugdzorgorganistatie Juzt en wijze van
informatievoorziening gemeenteraad is aan de agenda toegevoegd als agendapunt: 7a. Dit
agendapunt wordt in verband met de belangstelling op de publieke tribune voorafgaand aan de Bstukken (agendapunt 6) behandeld.

Agendapunt 6b – Voorstel 60 Jeugdhulp gemeente Roosendaal 2019, is van de b-categorie
(bespreekstukken) verplaatst naar de a-categorie (hamerstukken) en daar toegevoegd als agendapunt
5d.

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente
Roosendaal van 19 september 2019.
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 19 september
2019 is ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad zoals
voorgesteld besloten.

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen
Er zijn geen aanvullende mondelinge vragen op de beantwoorde schriftelijke vragen aangemeld.

c. Actielijst en Motielijst
Actielijst
2017-A37 - 326-2017 Vragen VLP – Gelijke kansen kapper-ondernemers
De VLP vraagt om een stand van zaken. Wethouder Lok heeft aangegeven dat er binnenkort een
gesprek plaatsvindt met een aantal kappers uit de stad. Na dit gesprek zal de raad nader worden
geïnformeerd.
De VLP heeft in algemeenheid opgemerkt dat er nog een aantal oude actiepunten op de lijst staan en
verzoekt het college deze actielijst nader te updaten. De VLP heeft tevens verzocht om bij
toezeggingen die qua tijd uitlopen, dit wel even te melden aan de raad.
Motielijst
-

5. A-CATEGORIE
Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.

a.
b.
c.
d.

Voorstel 56
Voorstel 57
Voorstel 58
Voorstel 60

Verlenging zendvergunning Omroepstichting Zuid-West Maatschappij
Ontwikkelkader Vlietpark
Verantwoording Fractie ondersteuningsbudget
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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

Raadsvoorstel 59 is unaniem aangenomen.
Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is motie 3 Inwonerparticipatie nieuwbouwschool en
Geerhoekgebied ingediend.
Met deze motie wordt de raad voorgesteld:
Draagt het college op:
- Om met alle betrokken partijen om tafel te gaan om de duurzame herontwikkeling van het gehele
Geerhoekgebied nader te bespreken en het resultaat hiervan voor 1 januari 2020 voor te leggen
aan de gemeenteraad;
Het dictum van deze motie is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd:
Draagt het college op:
- Om met alle betrokken partijen om tafel te gaan om de duurzame herontwikkeling van het gehele
Geerhoekgebied nader te bespreken en het resultaat hiervan voor 1 januari 2020 voor te leggen
aan de gemeenteraad, waarbij de ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum De Stappen geen
belemmering ondervindt;
De gewijzigde Motie 3 is met 12 stemmen voor (VLP, SP, ChristenUnie, D66, Wezenbeek) en 18
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks) verworpen.
Stemverklaring D66
D66 heeft deze motie medeondertekend. Daarbij wil D66 graag aangeven dat D66 dit ziet als een
verlengde van de toezegging van de wethouder dat het vooral gaat om het participatief invullen van de
rest van het Geerhoekgebied, maar dat dit geen belemmering mag zijn voor het tot stand komen van
de school.
Stemverklaring ChristenUnie
De ChristenUnie sluit zich aan bij de stemverklaring van D66.
Stemverklaring SP:
Ook de SP wil aangeven dat het geen belemmering moet zijn en de SP verwacht ook niet dat dit zo
zal zijn maar de SP-fractie wil wel als aandachtspunt meegeven dat zij vindt dat het belangrijk is om
vanaf het begin af aan daar mee te starten.
Stemverklaring Wezenbeek:
Fractie Wezenbeek staat onder de motie en blijft de motie ook steunen, maar met diezelfde restrictie
erbij dat morgen alles gewoon door moet gaan zoals het door moet gaan, ook voor iedereen die daar
tevreden over moet zijn. Maar dat er toch straks met de mensen die de plannen de laatste 5 jaar
gemaakt hebben, toch nog een keer om tafel wordt gezeten om te kijken wat er mogelijk is in dat
gebied.
Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is eveneens motie 4 Werk maken van woningbouw voor
jonge gezinnen en ouderen in Wouw ingediend.
Met deze motie wordt de raad voorgesteld:
Draagt het College op:

1. Om bij het tot stand komen van de nieuwe Woonagenda, de optie van woningbouw aan
Strijp/Geerhoek binnen het Geerhoekgebied nadrukkelijk te betrekken;
2. Om inwoners vooraf mee te laten participeren over de inhoudelijke koers van de Woonagenda
en bij het voorleggen van de Woonagenda aan de gemeenteraad, de raad te informeren over
dit proces.
Motie 4 is met 12 stemmen voor (PvdA, VLP, SP, ChristenUnie, Wezenbeek) en 18 stemmen tegen
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, D66) verworpen.
Wethouder Theunis heeft toegezegd, dat vanaf morgen een participatief proces start om verdere
invulling te geven aan het overige gedeelte van het Geerhoekgebied.

b. Voorstel 60
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Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda verplaatst naar de A-categorie (hamerstukken), als
agendaput 5d.

c. Voorstel 61

Tweede Bestuursrapportage 2019 Werkplein Hart van West-Brabant

Voorstel 61 is unaniem aangenomen.
Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is motie 5 Huis-aan-huis aanpak Werkplein ingediend. Met
deze motie wordt het college verzocht:
Draagt het college op:
1. Om te starten met een pilot huis-aan-huis aanpak klantmanager Werkplein in Nispen om te
komen tot nul inwoners in de bijstand in Nispen;
2. Het resultaat van deze aanpak uiterlijk bij de 1e Bestuursrapportage van het Werkplein 2020
terug te koppelen aan de gemeenteraad;
3. Bij een succes van deze pilot, de gemeenteraad een voorstel aan te bieden om de huis-aanhuis aanpak uit te rollen naar onze andere kernen en wijken in Roosendaal;
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat het in totaal gaat om drie verschillende pilots in drie
verschillende gemeenten, waarbij de pilot huis-aan-huis aanpak in Stampersgat wordt uitgevoerd.
Wethouder van Ginderen zou het jammer vinden als er hiervoor nog een extra pilot wordt gestart in
Roosendaal. Hij kan wel toezeggen, dat zodra hij de terugkoppeling heeft ontvangen vanuit de
gemeente Halderberge, dat hij de uitkomsten van de pilot zal delen met de gemeenteraad.
Motie 5 is aangehouden.
Ten aanzien van de suggestie van de fractie van de Roosendaalse Lijst voor een onderzoek naar wat
de effecten (opbrengsten/besparingen) zijn van de investeringen in o.a. loonkostensubsidies, heeft
wethouder van Ginderen aangegeven dat het best interessant kan zijn om hier even goed naar te
kijken, maar dat hij m.b.t. het voorgestelde onderzoek door de Roosendaalse Lijst, nu nog niets toe
kan zeggen wat betreft eventuele scope en opdracht van een dergelijk onderzoek. Wethouder van
Ginderen heeft wel aangegeven de suggestie van de Roosendaalse Lijst interessant genoeg te vinden
om erbij stil te staan en om te kijken of een dergelijk onderzoek nuttig kan zijn. Hij neemt het mee en
brengt het in en koppelt hierover terug aan de raad.

7. C-CATEGORIE
Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd.
a. Interpellatie Ontwikkelingen jeugdzorgorganisatie Juzt en wijze van
informatievoorziening gemeenteraad
Tijdens de interpellatie heeft wethouder Van Ginderen aangegeven dat de thans gemaakte afspraken
voorzien in een uitfasering van de portefeuille West-Brabant-West uit Juzt. Het is volgens de
wethouder ondenkbaar dat er daarna nog een injectie op volgt.
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat dit dossier met al haar facetten, belangen en enorme
consequenties enorm complex is en normaal gesproken plaatsvindt in een veel langere tijdsduur. Er
was geen tijd voor gedegen onderzoek. Het afgelopen half jaar is werkelijk voorbijgeschoten. De
situatie veranderde tussentijds zo vaak, dat tussentijds informeren achterhaald zou blijken.
Wethouder van Ginderen heeft toegezegd dit dossier zodra er relevante ontwikkelingen zijn
-en dan gaat het over het gehele dossier jeugd- nader met de raad te zullen bespreken.
Wethouder van Ginderen heeft daarbij aangegeven dat we met elkaar moeten blijven nadenken over
hoe gezamenlijk met dit dossier om te gaan. Bestuurlijke vernieuwing is hierbij genoemd. Wethouder
van Ginderen heeft aangegeven hier op een later moment graag verder met de raad over door te
willen praten.
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp zijn de volgende moties ingediend:
Motie 1 Borging Zorgcontinuïteit. Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college om:
1. Zo goed mogelijk garant te staan voor de zorgcontinuïteit aan onze kinderen en jongeren;
2. Samen met de partijen, waarmee u werkt aan het gekozen scenario, ervoor te zorgen dat de
kinderen/jongeren, ouders en werknemers zo goed mogelijk en eenduidig geïnformeerd
worden over de vervolgstappen;
3. Samen met de gemeenteraad een voortgangsdebat over dit onderwerp te houden in het
eerste kwartaal van 2020. In dat debat moet ook ruimte zijn om terug te blikken en vooruit te
kijken;
4. Tot aan het voortgangsdebat de gemeenteraad maandelijks te informeren over de
vervolgstappen in dit dossier;
Motie 1 is met 22 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66,
Wezenbeek) en 8 stemmen tegen (VVD, CDA) aangenomen.
Stemverklaring VVD
De VVD vindt het jammer dat het onmogelijk gemaakt wordt om deze motie te steunen aangezien het
college nadrukkelijk heeft aangegeven dat het 1 keer per maand/maandelijks informeren niet haalbaar
of wenselijk is.
Motie 2 Samenspel college B&W en gemeenteraad. Met deze motie wordt de burgemeester verzocht:
Verzoekt de burgemeester om:
1. Een voorstel uit te werken, in samenspraak met de gemeenteraad en het college van B&W,
om afspraken te maken voor de inrichting van het samenspel tussen gemeenteraad en
college van B&W;

Motie 2 is unaniem aangenomen.
Burgemeester van Midden heeft ter vergadering gereageerd op motie 2, waarin hij heeft aangegeven
dat hij deze motie omarmt en dat, in het plan die deze motie oproept, communicatie een belangrijke rol
zal spelen.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op
28 november 2019.
De griffier,

De voorzitter,

