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Geachte leden van de raad,

Tijdens onze collegedagen, eind apriljl., heeft het college stilgestaan bij de grote opgaven waar
het tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 nog voor aan de lat staat. Zo
lopen er in het fiysieke domein diverse sporen en doen zich in het kader van de wijkaanpak
unieke kansen voor. Het college heeft geconcludeerd dat, om de ambities kracht bij te zetten, het
noodzakelijk is om op meerdere dossiers de verbreding te zoeken als het gaat om de bestuurlijke
inzet.

Vaak ontstaat deze verbreding organisch, mede vanwege de overlap in portefeuilles. Gezíen de
impact van de opgaven wenst het college dit ook te formaliseren in een aantal bestuurlíjke
stuurgroepen. Dit sluit ook aan bíj de wens die wethouder Theunis in zijn brief aan uw raad van
24 maartil. al uítte. Gezien de toenemende druk op zijn portefeuille door zijn inzet op de
strategísche regionale trajecten (RlA, Sterke Steden, Samenwerkíng en het ontwikkelplan voor
West Brabant West), de stedelijke agenda Rondje Roosendaal en de tijd die hij nog eens kwijt is
aan ziin rol als dagelijks bestuurder van de GGD West-Brabant in coronatijd, is een stukje
overdracht en verbreding gewenst en voor de hand liggend.

Concreet betekent dit dat het college op een aantal majeure dossíers bestuurlijke stuurgroepen,
met bijbehorende overlegstructuren, heeft geformeerd. De bestuurlijke teams zullen in nauwe
afstemming met elkaar de kar trekken.

Als het gaat om de Bulkenaar zal wethouder Raaijmakers toetreden tot de bestuurlijke tandem
die tot nu toe door wethouders Theunis en Lok werd gevormd. De focus ligt nu vooral op het
ruimtelijke proces, maar het ziekenhuis is meer dan een locatie. Het is de katalysator van de
gebiedsontwikkeling, met landschapspark, maar kan ook enorme,spin off genereren voor onze
economie, onderwijs, zorg en nieuwe arbeidskrachten annex potentiele bewoners. Deze thema's
zullen naarmate het traject vordert alleen maar belangrijker worden en vragen om een meer
integrale benadering. Wethouder Lok blijft verantwoordelijk voor de mobiliteit en de zuidelijke
ontsluiting van het gebied. Wethouder Theunis blijft verantwoordelijk voor de bestuurlijke
samenwerking, zowel met Bravis, als met de regiopartners en is de coördinerende wethouder in
het bestuurlíjke team. Wethouder Raaijmakers zal de landschappelijke inpassing, inclusíef
natuurontwikkeling en klimaatadapatie, en de bestemmingsplanprocedures voor haar rekening
nemen. Wethouder Koenraad zal aansluiten op het moment dat de uitwerking van de
zorgcomponent meer centraal zal komen te staan, Hetzelfde geldt voor wethouder Van Ginderen
als het gaat om de link met het ondenrøijs en de kansen díe er liggen voor de arbeidsmarkt.

Ook het arbeidsmigrantenbeleid is zich meer aan het verbreden. Waar voorheen de
huisvestingscomponent op de voorgrond stond, volgt nu meer aandacht voor het
arbeidsmarktperspectief, de participatie en de integratie van arbeidsmigranten. ln dat kader is er
nu ook een provinciale werkgroep in het leven geroepen. Vanuit die invalshoek zal wethouder
Van Ginderen de coördinerend wethouder voor het thema arbeidsmigranten worden . Hij zal



rD
.l)

-

Gemeente

oosenR daal

samen optrekken met wethouder Theunís, die vanuit de woonagenda nog steeds stuurt op defysieke component en aan de lat staat voor de rruisveitìngiuä.ic"ning en wethouder Lok ats hetgaat om de contacten met het bedrijfsleven.

De wijkaanpak vergt een integrale aanpak. oo\.il de woonagenda, die onlangs met u is gedeeld,is terug te zien dat leefbaarheld van w¡t<en en differentiatie vãñ dé woningvoorraad belangrijke
!hem,g's zijn. Mede gezien de kansen die er nu rigg¡^ èñ oe Ëiangrijke rä oie Árwèiiñãiigeneetspeelt, zal wethouder Raaijmakers, als verantwoõidelijke wethoudËivoor de w¡jiàãnpa[, eencoÖrdinerende rol gaan vervullen.als-het gaat om de nädere uitweriing uan oJ üit!ãni.öuìt"nvan de woonagenda in de preslatieafspra-ken met de woningbouwcorporaties. Uiteraard ín nauwesamenwerkíng met wethouder Theunis als verantwoordelijké wethouder voor het woonueìeio en
-a!shet gaat om de wijkaanpak ook met burgemeester van Midden in relatie tot de inzet vanv-eiligheid. ook voor ðe ontw¡tt<etingãn iniË ¿orpen, roár" J. gãbíådsvisie voor de Geerhoek inWouw en de ontwikkeling rond het õuurthuis in Ñispen zatwetñouoèr Raaijmakers hetaanspreekpunt worden.

Naast de genoemde ambities en inzet op majeure dossíers is ook de bestuurlíjke samenwerkingin de regio ondeniverp van gesprek geweest.bp aiimãmËniii.in uoìral de wethouders Theunisen Lok namens Roosendaalvertegãnwoordigd-in r""to"i" rãiionãìu 
""r"^*"rlii"ó;;rfånoen.om de continuileit van deze inzetóok voor dä langere termijn te borgen zal burgemeester VanMídden hier de coördinerende rol op zich nemen, in oestuuiú¡rJJriiemming met wethoudersTheunis en Lok.

Voor uw raad zullen de coördinerende wethouders het eerste aanspreekpunt zijn op deoverkoepelende thema's, maar zullen de vakwethouders uiteraar¿ åanslüiten *r"i'rreirp"cifieke
onderdelen van hun portefeuille betreft.

wíj vertrouwen erop u hiermede vordoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
De secretaris, De


