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Datum: 25-6-2015 Nr.: 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: Helga Hermans; Harry Smits; Emmy van den Heuvel; Erik Harting 
Onderwerp: Voortgang huisvesting Ruilwinkel 
Bijlage: nvt 

Inleiding 
Op 25 juni 2015 heeft u raadsmededeling 360-2015 ontvangen. Hierin bent u geïnformeerd over de de 
stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie 7 maatschappelijk vastgoed, waarbij 
met name de huisvesting van de Ruilwinkel, Voedselbank en Rolstoelcentrale centraal stond. 
Tijdens de zomermaanden hebben wij gesprekken gevoerd met de genoemde organisaties en hebben 
wij overleg gepleegd met Aramis Allee Wonen over de mogelijkheid tot huisvesting van deze 
organisaties in het huidige Aldi-pand. U is ook toegezegd dat wij in september met een uitgewerkt 
voorstel zullen komen.. 

Doel 
U te informeren over de stand van zaken m.b.t. dit dossier. Tevens willen wij u deelgenoot maken van 
onze verkenningstocht om tot een structurele oplossing te komen voor de huisvesting van onderhavige 
initiatieven maar ook voor andere (nog) op te starten of gestarte maatschappelijke initiatieven. 

Informatie 
De Rolstoelcentrale 
De Rolstoelcentrale heeft ervoor gekozen om zelf een andere huisvesting te vinden. Zij zijn inmiddels 
zelf een huurovereenkomst aangegaan met de eigenaar van Parklaan 79. De verwachting is dat deze 
huisvesting meer GWL-kosten met zich meebrengt dan de huidige huisvesting aan de charitasstraat. 
De Rolstoelcentrale heeft de gemeente gevraagd om gedurende 3 jaar garant te staan voor een 
eventueel exploitatietekort tot maximaal € 5000 per jaar ten gevolge van deze meerkosten. Deze 
toezegging is inmiddels gedaan.De dekking komt vanuit de WMO aangezien de mogelijke baten door 
de activiteiten van de Rolstoelcentrale voor de gemeente ook met name binnen de WMO vallen. 
Daarnaast is de afspraak gemaakt dat wij gezamenlijk gaan onderzoeken of middels een 
maatschappelijke kosten baten benadering de rolstoelcentrale nog meer WMO-diensten aan de 
gemeente kan leveren, waardoor hun inkomsten structureel hoger kunnen worden en de huurkosten 
vanuit hun eigen businessmodel betaald kunnen worden. Hiertoe is inmiddels een traject opgestart 
binnen de gemeente. 

De Ruilwinkel, Voedselbank en andersoortige maatschappelijke initiatieven 
De ruilwinkel en voedselbank blijven voorlopig gehuisvest in de PlUS X. Voorlopig omdat het komende 
halfjaar een studie wordt verricht naar de vraag welke faciliteit (Proeftuin voor Maatschappelijke 
Initiatieven (PMI)) we als gemeente beschikbaar moeten stellen waarin maatschappelijke initiatieven 
gedurende een bepaalde tijd hun meerwaarde cq bestaansrecht kunnen bewijzen op basis van de 
reeds eerder gememoreerde maatschappelijke kosten baten benadering. Dit in vergelijking met de 
huisvesting voor startende ondernemers in het starterscentrum aan de Leemstraat. De hiermee 
gemoeide huisvestingskosten moeten betaald worden vanuit de budgetten waar ook de revenuen 
worden behaald. In eerste instantie zullen dit de budgetten voor de WMO (besparingen op kosten in de 
zorg), Participatie (met geringere kosten deelname aan het sociaal en economisch verkeer vergroten) 
en Armoede (inspringen in leemtes in het professioneel bestel) zijn. 
In het komende halfjaar willen we de businesscase opstellen voor dit PMI. 
Gelijktijdig werken wij aan het in de vorige raadsmededeling aangedragen waarderingskader voor de 
maatschappelijke initiatieven die binnen een nog vast te stellen periode hun meerwaarde voorde 
samenleving aantonen. Dit waarderingskader moet vervolgens deze organisaties in staat stellen om 
een businessplan te maken dat hen in staat stelt om eigenstandig huisvesting te kunnen betalen, 
waardoor er continue ruimte wordt gecreëerd binnen het PMI voor nieuwe initiatieven. 



Vervolg (procedure) 
In oktober/november organiseren wij een workshop voor raadsleden met als doel om samen, college 
en raad, de kaders voor dit PMI te verkennen en te bediscussiëren. In november/december zal 
eenzelfde verkenning uitgevoerd worden met in ieder geval de Ruilwinkel en de Voedselbank maar is 
er ook ruimte om andersoortige maatschappelijke initiatieven hierbij te laten aansluiten. Hiertoe zal een 
nog nader te bepalen communicatietraject opgestart worden. De resultaten van deze eerste 
verkenningen alsmede het vervolgtraject zullen middels een raadsmededeling in januari aan de raad 
medegedeeld worden. Dit hele proces moet ertoe leiden dat er uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016 
een business- en realisatieplan aan de raad ter besluitvorming kan worden voorgelegd. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
wethouder Vitale Wijken en dorpen 

Saskia Schenk - Dekkers 


