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Aanpak personen met verward gedrag 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan ‘Verder werken aan een sluitende aanpak voor 
personen met verward gedrag in Roosendaal' vastgesteld. In het plan staat wat er voor inwoners van 
Roosendaal geregeld is (en nog wordt geregeld) om mensen te helpen die verward gedrag laten zien. 
De ontwikkelde bouwstenen in de aanpak zijn voor een belangrijk deel de uitkomst van een intensieve 
samenwerking in West-Brabant tussen onder meer gemeenten, politie, Regionale Ambulancevoorziening 
(RAV), instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verslavingszorg en maatschappelijk werk, GGD 
West-Brabant en ervaringsdeskundigen. 

 
Verzoek akkoord puzzelmodel WSG 
De minister streeft ernaar de sanering en de opsplitsing van de Woning Stichting Geertruidenberg (WSG) op 
1 januari 2019 definitief rond te hebben. Als rechtspersoon blijft de Woning Stichting Geertruidenberg dan 
alleen nog fungeren als eigenaar van de leningen, die via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw worden 
afgewikkeld.  
 
Alle huurders krijgen een nieuwe woningcorporatie als verhuurder. Een woningcorporatie die financieel 
solide is en kan voldoen aan haar volkshuisvestelijke verplichtingen. De acht woningcorporaties die het bezit 
van de Woning Stichting Geertruidenberg overnemen zijn door het Waarborgfonds Sociale woningbouw 
getoetst en financieel gezond om het bezit, gekoppeld aan de leningen voor de toekomst, te waarborgen. 
 
Naast het bezit worden ook de leningen van de Woning Stichting Geertruidenberg grotendeels overgenomen 
door de acht corporaties. Voor de restantlening is een saneringsbijdrage van het Rijk beschikbaar; het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw neemt de overige financiële verplichtingen over. 
 
Eén lening, waar de gemeente Roosendaal garant voor staat wordt ondergebracht bij drie 
woningbouwcorporaties die geen bezit hebben in de gemeente Roosendaal. Een klein deel van de lening 
blijft bij de Woning Stichting Geertruidenberg. De Woning Stichting Geertruidenberg heeft de verzocht hier 
mee in te stemmen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 oktober jl. besloten hiermee 
akkoord te gaan. Voor de gemeente Roosendaal ontstaan door dit besluit geen financiële risico’s omdat het 
Waarborgfonds Sociale woningbouw de lening borgt.  
 
Studerende jongeren met schulden 
Steeds meer jongeren hebben schulden, ook als zij nog studeren en dat heeft grote gevolgen voor hen:  

- Het brengt enorme stress met zich mee; 
- Kan hen in een sociaal isolement brengen;  
- En kan grote consequenties hebben voor hun schoolprestaties en loopbaan.  

Bijvoorbeeld: mbo-studenten met schulden zijn vaker afwezig, besteden weinig aandacht aan school, 
kunnen school- en boekenkosten moeilijk betalen en stoppen (daardoor) zelfs met school. Hierdoor kan de 
situatie ontstaan dat de betreffende jongere geen startkwalificatie heeft voor de arbeidsmarkt terwijl de 
capaciteit daarvoor wel aanwezig is. Met de pilot “Focus op school en schulden geregeld” wil de gemeente 
juist voor deze jongeren een oplossing bieden. De pilot beslaat een periode van 12 maanden en beoogt dat 
schulden zodanig worden geregeld, dat jongeren zich kunnen blijven richten op hun studie. In het project 
wordt samengewerkt tussen Boost Jongerenwerk, WijZijn en Kredietbank West-Brabant. 
 
Regionaal expertteam 
Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven voor de aanbesteding van een 
onafhankelijk expertteam. De reden hiervoor is dat de huidige overeenkomst met het expertteam afloopt. Er 
dient een aanbestedingsprocedure te worden gevolgd om een nieuwe overeenkomst te sluiten. Het 
Expertteam ondersteunt Jeugdprofessionals met consultatie, advies, diagnostiek en advisering bij het 
bepalen van de problematiek en de benodigde zorg. 



 

 

 
 

 
 

 
 

Voor meer informatie:  
Team Communicatie | Gemeente Roosendaal | Postbus 5000 | 4700 KA Roosendaal  
| (0165) 579 222 | communicatie@roosendaal.nl   
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