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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

U heeft ons onlangs geïnformeerd over het aftreden van het bestuur van buurthuis Kalsdonk. Onze 
fractie gaat ervan uit dat u ook kennis heeft kunnen nemen van de brief van de interim-voorzitter.

In uw schrijven geeft u aan dat op korte termijn met een oplossing wordt gekomen voor de continuïteit 
waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

Wij hebben de volgende vragen voor het college:  

1. Kunt u de gang van zaken en de oorzaak van het aftreden van het bestuur nader duiden?
2. Hoe ziet u de toekomst van buurthuis Kalsdonk? 
3. Gaat u verbinding zoeken met het afgetreden bestuur?
4. In breder perspectief loopt nog het buurthuisonderzoek in Roosendaal. Wanneer is dit 

onderzoek afgerond en kunnen de resultaten gedeeld worden met de gemeenteraad?



Namens de fractie van PvdA, Paul Klaver

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Het bestuur heeft aangegeven dat de verhoudingen tussen hen, de gebruikerscommissie en de 
opbouwwerker zo verstoord zijn geraakt dat zij geen mogelijkheden zien om vanuit hun rol nog 
een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van het functioneren van het 
buurthuis.

2. Voor de korte termijn vinden we het belangrijk dat de huidige programmering zoveel mogelijk 
doorloopt en de gebruikers van het buurthuis zo min mogelijk last ervaren van de ontstane 
situatie. Voor wat betreft de functie op de langere termijn, wachten we de resultaten af van het 
buurthuisonderzoek.

3. Het besluit om af te treden, dat eind vorig jaar door het buurthuisbestuur is genomen, heeft ons 
voor een voldongen feit geplaatst. De gemeente is niet de gelegenheid gesteld om 
bemiddelend op te treden. Wel zijn we als gemeente in overleg met de door het aftredend 
buurthuisbestuur aangewezen contactpersoon om ervoor te zorgen dat de activiteiten kunnen 
doorgaan en er een correcte overdracht kan plaatsvinden aan het nieuw te vormen bestuur.

4. Het buurthuisonderzoek wordt eind eerste kwartaal afgerond. Resultaten van het onderzoek 
kan met de gemeenteraad worden gedeeld, nadat deze eerst met alle direct betrokken 
stakeholders zijn besproken en de vervolgstappen helder zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Wethouder Inge Raaijmakers


