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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering Kadernota 21 juli 2016  

 
 

Raadszaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

Aanwezig:  

Voorzitter: dhr.  J.M.L. Niederer, burgemeester  

Griffier: mevrouw E. van Straaten; 

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, H.J. Polderman, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, 

wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. Frijters (VVD), C.F.G.R. Koenraad 

(GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP).  

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP), C.J. 

Gabriëls (Roosendaalse Lijst), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh 

(VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen 

(Roosendaalse Lijst), A.A.M. Mol (CDA), dhr. R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), 

K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), 

G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: dhr. E.J.C. Matthijssen (VVD), dhr. C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), mevr. E. Derks-

Mulder (PvdA), dhr. B. Missal (SP) 

 
 
1. Opening  

De vergadering is geopend om 19.30 uur. 

 
 

2. Vaststellen agenda 

 
Aan de agenda is toegevoegd: vaststellen ingekomen D-stuk Jaarstukken 2015 en het daarbij 
geformuleerde voorstel. Dit agendapunt wordt aansluitend aan agendapunt 2 – vaststellen agenda 

– behandeld.  
 
Vaststellen ingekomen D- stuk Jaarstukken 2015 en het daarbij geformuleerde voorstel  

 

Wegens een omissie in het doorgeleiden van de Jaarstukken - en de daarbij behorende stukken -

vanuit het college naar de gemeenteraad, zijn een tweetal stukken per abuis niet aangeboden aan 

de gemeenteraad. Het betreft een Erratum en een Addendum op de Jaarstukken.  ln het Erratum 

zijn een drietal (minimale) technische en tekstuele aanpassingen ten aanzien van de Jaarstukken 

opgenomen. ln het Addendum zijn een tweetal correcties ten aanzien van de begrotingswijziging 

van de Jaarstukken opgenomen. Beide stukken hebben geen gevolg voor het jaarrekeningresultaat.  

 

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:  

de in het erratum en in het addendum aangegeven wijzigingen alsnog aan te merken als onderdeel 
uitmakend van de besluitvorming over het raadsvoorstel Jaarstukken 2015 d.d. 14 juli 2016. 
 

Over de afdoening van het ingekomen D-stuk is zoals voorgesteld besloten.  
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3. Voorstel 38 Kadernota 2017 

 
Tijdens de behandeling van het voorstel zijn onderstaande amendementen ingediend.  
Per amendement zijn de stemmingen aangegeven:  

  
Amendement 1: extra budget activiteitensubsidies sport, recreatie en cultuur 

 
Besluit 
 
Aan beslispunt 1 toe te voegen:  

 
“met dien verstande dat:  
 

 
Uit het voordelig saldo van de Kadernota 2017 het budget voor activiteitensubsidies sport, cultuur en 
recreatie structureel met € 50.000 wordt verhoogd tot € 150.000”  

 
 
Amendement 1 is met unanimiteit aangenomen. 

 
 
Amendement 2: Afschaffen hondenbelasting  

 
Besluit: 
 

Beslispunt 1: De Kadernota 2017 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de 
Programmabegroting 2017. 
 

te wijzigen in:  
 
Beslispunt 1: De Kadernota 2017 vast te stellen met dien verstande dat per 2017 de hondenbelasting 

wordt afgeschaft conform bijlage 2 in deze Kadernota en de consequenties daarvan te verwerken in de 
Programmabegroting 2017. 
 

Amendement 2 is met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, Nieuwe 
Democraten, Partij Verhoeven en D66) en 1 stem tegen (GroenLinks) aangenomen. 
 

 
Amendement 3: Extra budget stadsgesprekken en G1000  
 

Besluit 
 
Aan beslispunt 1 toe te voegen:  

 
“met dien verstande dat:  
 

Uit de bestemmingsreserve ‘Nog te bestemmen’ een budget van €15.000 structureel beschikbaar wordt 
gesteld voor het jaarlijks organiseren van stadsgesprekken ten behoeve van de P&C -cyclus en voor het 
tweejaarlijks door een burgerinitiatief te organiseren G1000.  

 
Amendement 3 is met 19 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, PvdA, SP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten, Partij Verhoeven en D66) en 12 stemmen tegen (VVD, CDA en VLP ) aangenomen. 
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Amendement 4: Roosendaal is van ons allemaal bokaal 

 
Besluit 
 

Aan beslispunt 1 toe te voegen:  
 
“met dien verstande dat:  

 
 
Uit de bestemmingsreserve ‘Nog te bestemmen’ een budget van €7500 structureel (verspreid over twee 

jaar) beschikbaar wordt gesteld voor het instellen van een emancipatieprijs, tweejaarlijks uitgereikt aan 
een persoon of organisatie die heeft bevorderd dat Roosendaal van ons allemaal is, m.a.w. dat 
iedereen mee kan doen.  

 
Amendement 4 is met 7 stemmen voor (VVD, PvdA, GroenLinks en D66) en 24 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, CDA, VLP, SP, Nieuwe Democraten en Partij Verhoeven) verworpen.  

 
 
Bij de stemming over voorstel 38 zijn de volgende stemverklaringen afgegeven:  

 
Stemverklaring VLP: 
Wij kunnen instemmen met de Kadernota uiteraard. Door onze motie Parkeerplan niet op het onderdeel 

Parkeerplan maar daarvan akte.  
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten: 

  
De Nieuwe Democraten hebben constructief de Kadernota benaderd en veel voorstellen gesteund en 
ondertekend. We zien dat er een goede beweging is richting de basis op orde. Zoals u weet zijn wij voor 

vernieuwing ook in de locale politiek. En wij baseren ons daarbij op het principe van sociocratie. Er zijn  
voor ons geen overwegende bezwaren en stemmen daarom in met de kadernota. We zijn benieuwd 
naar de uitwerking in de Programmabegroting 2017.  

 
Stemverklaring PvdA 
Evenals de VLP stemmen we over het algemeen in met de voorliggende Kadernota, behoudens de 

plannen ten aanzien van het Parkeerplan.  
 
Het geamendeerde voorstel 38 is bij unanimiteit aanvaard.  

 
 
Tijdens de behandeling van het voorstel zijn onderstaande moties ingediend.  

Per motie zijn de stemmingen aangegeven:  
 
 

Motie 1: toekomstbestendig huis van de democratie 
 
Besluit: 

 
1. Vast te stellen dat de vergaderingen van de gemeenteraad in de raadszaal gevestigd blijven in 

het raadhuis aan de Markt;  

2. Het raadhuis te transformeren naar “Het Huis van de democratie”;  

o Hiertoe een werkgroep in te stellen met daari n vertegenwoordigd een afvaardiging  van 

de raad, het college en ambtelijke ter zake deskundigen;  

o Deze werkgroep de opdracht te geven om de transformatie van het raadhuis uit te 

werken en deze uitwerking voor de begrotingsbehandeling aan de raad aan te bieden.  

3. Eerder genomen initiatieven m.b.t. mogelijk onderbrengen van de raadszaal in het kader van 

(her)huisvesting van het Stadskantoor niet verder worden uitgewerkt;  
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Motie 1 is unaniem aangenomen. 

 
 
Motie 2: kwaliteitsniveau B onkruidbestrijding op verhardingen 

 
Besluit: 
Het college te verzoeken om in de begroting 2017 een voorstel aan de raad voor te leggen om het 

niveau van onkruidbestrijding op verhardingen te verhogen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau 
B en de extra kosten (175.000 euro) structureel te dekken uit de ruimte van de kadernota 2017 
 

Motie 2 is met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, Nieuwe Democraten, 
Partij Verhoeven en D66) en 1 stem tegen (GroenLinks) aangenomen. 
 

 
Motie 3: openingstijden milieustraat 
 

Besluit: 
Het College te verzoeken om uiterlijk 1 november 2016 aan de gemeenteraad vernieuwingsvoorstellen 
voor te leggen inclusief verruiming van de openingstijden van de milieustraat.  

 
Motie 3 is unaniem aangenomen. 
 

 
Motie 4: Toeristisch actieplan 
 

Draagt het college op: 
 
Om uiterlijk 1 januari 2017  te komen met een Toeristisch actieplan waarin versterking en uitbreiding 

van toerisme in Roosendaal centraal staat. 
 
Motie 4 is met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP, SP, GroenLinks, Nieuwe 

Democraten, Partij Verhoeven en D66) en 1 stem tegen (PvdA ) aangenomen. 
 
 

Motie 5: Festivalbeleid 
 
Besluit: 

Het college te verzoeken om festivalbeleid op te stellen, als onderdeel van het nog te presenteren 
Evenementenbeleid, en dit voor 1 november 2016 aan de gemeenteraad aan te bieden.  
 

Motie 5 is met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP, SP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten, Partij Verhoeven en D66) en 1 stem tegen (PvdA) aangenomen. 
 

 
Motie 6 Cultuurfonds 
 

Besluit: 
Het college te verzoeken voor eind 2016 de raad een voorstel te doen voor het instellen van een 
cultuurfonds voor én door de Roosendaalse samenleving waarbij de gemeente een ondersteunende en 

mede-financierende rol op-afstand vervult.  
 
Motie 6 is unaniem aangenomen. 
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Motie 7 Verruiming voorkeursscenario college voor peuteropvang 

 
Draagt het college op: 

  Het A-scenario (voorkeurscenario van het college) te verruimen  tot het oorspronkelijke A-

scenario waarmee 150 extra  peuters worden bereikt, en waarbij  een hogere onttrekkin g aan 

de risicoreserve sociaal domein plaatsvindt.  Met dien verstande dat zodra er in 2017 

structurele wachtlijsten ontstaan, dit probleem direct ook vanuit de risicoreserve sociaal domein 

wordt opgelost en structureel bij de kadernota 2018.  

 Te bevorderen dat een verdere harmonisatie van voorschoolse opvang en educatie in het veld 

wordt gerealiseerd.  

Motie 7 is met 21 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP en Partij Verhoeven) en 10 
stemmen tegen (PvdA, VLP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66 ) aangenomen. 

 
 
Motie 8 Roosendaal ook sociaal voor mensen met een laag inkomen 

 
Draagt het College op  
 

 Als uitgangspunt te nemen de inkomensnorm voor bijzondere bijstand te verhogen van 100%  
 naar 120% van het sociaal minimum  

 Onderzoek te doen naar de  financiële consequenties hiervan 

 Deze gegevens voor 1 oktober 2016 aan de raad te presenteren  

 Bij de begrotingsbehandeling 2017 hiertoe een voorstel aan de Raad voor te leggen.  
 
Motie 8 is unaniem aangenomen. 

 
 
Motie 9 Beloning voor mensen bij een werkactiveringsplaats 

 
Verzoekt het College 
 

 Mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een bijstandsuitkering die deelnemen in een 
werkactiveringsplaats met een kleine financiele vergoeding extra te belonen.  

 Hiertoe o.a. ook de mogelijkheden binnen de huidige part icipatiebudgetten te bezien.  

 De resultaten van dit onderzoek en de daaruitvolgende voorstellen voor januari 2017 aan de raad 

aan te bieden  
 
Motie 9 is tijdens de beraadslaging gewijzigd. De gewijzigde motie heeft een nieuwe  

Titel Beloning voor mensen met een bijstandsuitkering. Het dictum is als volgt gewijzigd:  
 
Verzoekt het College 

 

 Mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een bijstandsuitkering met een kleine financiele 
vergoeding extra te belonen.  

 Hiertoe o.a. ook de mogelijkheden binnen de huidige participatiebudgetten te bezien.  

 De resultaten van dit onderzoek en de daaruitvolgende voorstellen voor januari 2017 aan de raad 
aan te bieden  

 

De gewijzigde motie 9 is met 20 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, SP, Nieuwe Democraten en 
Partij Verhoeven) en 11 stemmen tegen (VVD, PvdA, VLP, GroenLinks en D66) aangenomen. 
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Motie 10 Investeer extra in handhaving en toezicht 

 
Besluit het college op te dragen: 

1) Om met een voorstel te komen voor een structurele, verscherpte aanpak omstandigheden 

arbeidsmigranten en dit te verwerken in de programmabegroting 2017 en: 
2) Daarbij de mogelijkheden te verkennen om vaker integraal, regionaal en multidisciplinair, met 

andere overheden of bevoegde instanties, controles uit te voeren op de woon en werk 

omstandigheden evenals de rechtspositie van in Roosendaal verblijvende arbeidsmigranten en 
de Raad daarover te informeren 

 

Motie 10 is ingetrokken.  
Burgemeester Niederer heeft toegezegd om in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2017 een voorstel op 
te nemen m.b.t. intensivering van de controles. Het IVP wordt eind 2016 aan de raad voorgelegd.   

 
 
Motie 11 Harmonisering parkeerbeleid voor 2017 

 
Besluit het college op te dragen: 

1) Uiterlijk 1 november a.s. een nieuw en concreet parkeerplan aan de Raad aan te bieden met 

daarin ten minste opgenomen:  
a. Een harmonisering (eenduidig en duidelijk) van het (betaald) parkeerregiem  
b. Tariefsgunstig beleid; zoals bijvoorbeeld een kleinere tijdseenheid, verlaging tarieven, 

elektronisch betalen per minuut, gratis parkeren  
c. Een structureel meerjarige dekking  
d. Een inspraakadvies van ondernemers, waaraan alle ondernemers binnen de compacte 

binnenstad een bijdrage hebben kunnen leveren  
 
Motie 11 is met 9 stemmen voor (PvdA, VLP, Nieuwe Democraten en D66) en 22 stemmen tegen 

(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP, GroenLinks, Partij Verhoeven) verworpen.  
 
 

Motie 12 Onderzoek verlagen of afschaffen leges 
 
Besluit het college op te dragen: 

 Om voor de begroting van 2017 de Raad te informeren over de diverse nog bestaande 
legeskosten en precarioheffingen, daarbij aangegeven welke mogelijkheden er zijn tot 
administratieve lastenvermindering alsmede of verlaging of afschaffing van de heffing, ter 

bevordering van investeringen of initiatieven, kunnen worden voorgesteld  
 
Motie 12 is unaniem aangenomen. 

 
 
Motie 13 Onderzoek Verruiming duurzaamheidsfonds  

 
Besluit het college op te dragen: 

1) Te onderzoeken of een revolverend fonds ten behoeve van energiezuinige maatregelen voor 

niet alleen sportaccommodaties maar ook voor buurthuizen kan worden ingesteld en worden 
ingezet  

2) Te inventariseren of er animo is onder buurthuizen voor energiebesparende maatregelen, zoals 

groene daken, LED verlichting, HR-glas, of zonnepanelen in de constructie van een revolverend 
fonds, waarbij er terugbetaling op termijn plaatsvindt  

3) De Raad hierover te informeren middels de begroting 2017 

 
Motie 13 is unaniem aangenomen. 
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Motie 14 Toekomstige incidentele overschotten in de zorg inzetten voor zorg 

 
Besluit het college op te dragen: 

1) Bij een jaarlijks overschot op het WMO budget, deze ook in te blijven zetten in de zorg door 

middel van incidentele investeringen en/of oprichten van fondsen, allen ter bevordering van 
zowel de kwaliteit van de zorg als het reduceren van toekomstige zorgkosten  

 

Motie 14 is met 8 stemmen voor (VLP, Nieuwe Democraten en D66) en 23 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en Partij Verhoeven) verworpen.  
 

 
Motie 15 Beeldkwaliteitsniveau-b groen 
 

Besluit 
 
 Het college te verzoeken om in de begroting 2017 een voorstel aan de raad voor te leggen om de 

beeldkwaliteit groen gefaseerd te verhogen van kwaliteitsniveau C naar beeldkwaliteitsniveau B, 

met de beschikbare budgetten, waaronder de extra opbrengsten OOR en het amendement ‘Inzet 

voordelig rekeningresultaat Openbare Ruimte’,  

 en de extra kosten per 2021 structureel te dekken in de begroting 2021.  

Motie 15 is met 6 stemmen voor (VLP en Nieuwe Democraten) en 25 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Partij Verhoeven en D66) verworpen.  

 
 
Motie 16 Respijtzorg voor mantelzorgers 

 
Besluit het College op te dragen om 

- De druk voor mantelzorgers verder te verlichten door middel van respijtzorg; 

- Voor de begroting van 2017 de behoefte onder mantelzorgers te onderzoeken over de vormen 

van respijtzorg; 

- De Raad een voorstel voor te leggen hoe deze zorg kan worden aangeboden of versterkt;  

- Voor 2017 binnen de risicoreserve Sociaal Domein hiervoor minimaal € 100.000 te alloceren.  

 
Motie 16 is met 26 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, VLP, SP, Nieuwe Democraten, Partij 

Verhoeven en D66) en 5 stemmen tegen (VVD, PvdA en GroenLinks) aangenomen.  
 
 

Motie 17 Onderzoek ontsluiting Tolberg  
 
Besluit: 

1) De haalbaarheidsstudie van Goudappel Coffeng om te zetten in een voorkeursscenario 
realisatie ontsluiting Tolberg  

2) De Raad voor februari 2017 een uitvoeringsplan voor te leggen met het voorkeursscenario en 

daarbij diverse alternatieve scenario’s alsmede de geraamde kosten en tijdspad voor realisatie, 
welke niet later mag aanvangen dan 31-12-2018.  

 

Motie 17 is met 5 stemmen voor (PvdA en VLP) en 26 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, 
SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten, Partij Verhoeven en D66) verworpen.  
 

 
Motie 18 Aanpak oneerlijke concurrentie 
 

verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders:  
 Strenger en preventiever te gaan optreden op plaatsen waar subsidiestromen en economisch  

    verkeer elkaar kruisen 

 Dit in beleid tot uiting te brengen  
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Motie 18 is ingetrokken.  

 
 
Motie 19 Extra vuilnisbakken 

 
Besluit: 
 

 Het college op te dragen de behoefte aan extra vuilnisbakken te inventariseren en hier zo nodig actie 
op te zetten door deze te plaatsen 

 

Motie 19 is unaniem aangenomen. 
 
 

Motie 20 Fietsnietjes 
 
Besluit: 

 

- Het college op te dragen de behoefte aan extra fietsnietjes te inventariseren en hier zonodig actie op 
te zetten door deze te plaatsen 

- Het college op te dragen goede verwijsbordjes naar slimme plaatsen om de fiets te stallen te 
plaatsen 

 
Motie 20 is met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Nieuwe 

Democraten, Partij Verhoeven en D66) en 1 stem tegen (PvdA) aangenomen. 
 
 

Motie 21 Openbare toiletten 
 
Besluit: 

Het college op te dragen de behoefte aan genderneutrale openbare toiletten te inventariseren en hier 
zonodig actie op te zetten door deze te plaatsen 
Het college op te dragen goede verwijsbordjes naar openbare toiletten te plaatsen 

 
Motie 21 is unaniem aangenomen. 
 

 
Motie 22 Ophalen plastic afval  
 

Besluit: 
 

- Het college op te dragen na te gaan of er betere manieren zijn om plasticafval aan te laten bieden en 
hierover zo nodig een voorstel aan de raad te doen 

 
Motie 22 is unaniem aangenomen. 
 

 
Motie 23 Peuterscenario’s  
 

Draagt het college op:  
 

 Peuteropvang voor alle peuters in Roosendaal mogelijk te maken, door vanaf 2017 de Asscher-

gelden jaarlijks aan te vullen, zodat er geen wachtlijsten kunnen ontstaan;      

 De verruimde mogelijkheden goed te communiceren naar de doelgroep;  

 De raad over de effecten te informeren.  

 
Motie 23 is met 13 stemmen voor (VVD, PvdA, VLP, Groenlinks, Nieuwe Democraten en D66) en 18 

stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA, SP en Partij Verhoeven) verworpen.  
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Motie 24 Op weg naar Jeugdwerkeloosheidsvrij Roosendaal  

 
Verzoekt het college om:  
 

1. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties én jongeren een 

sluitend plan van aanpak op te stellen om Roosendaal jeugdwerkloosheidsvrij te maken in 2020 
en dit voor 1 oktober 2016 aan de gemeenteraad aan te bieden;  

2. De eventuele daarbij behorende kosten van bovenstaande te dekken uit de huidige budgetten 

die beschikbaar zijn voor het jeugdbeleid, de risicoreserve Sociaal Domein dan wel de 
Bestemmingsreserve Investeringsimpuls; 

 

Motie 24 is met 4 stemmen voor (PvdA, GroenLinks en D66) en 27 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, VLP, SP, Nieuwe Democraten en Partij Verhoeven) verworpen.  
 

 
Motie 25 baanbehoud in de zorgsector  
 

Draagt het college op: 
 

1. Om te onderzoeken welke stimuleringsmaatregel nodig is om de betrokken actoren uit zorg en 

onderwijs samen een leerlijn te laten ontwikkelen die zorgt voor ontwikkeling van medewerkers 
hbh2; 

2. Hiervoor gebruik te maken van de middelen HHT/overschotten WMO;  

 
Motie 25 is met 8 stemmen voor (PvdA, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) en 23 stemmen 
tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP, Partij Verhoeven en D66) verworpen.  

 
 
Motie 26 Sluitende aanpak verwarde personen 

 
Draagt het college op:  
 

1. Voor 1 november 2016 een samenhangend plan op te stellen hoe de zorg aan verwarde 
personen in Roosendaal het beste vorm kan krijgen waarin ten minste omvang, oorzaken, 
preventie en samenwerking met het voorliggend veld aan de orde komen;  

2. Een eventueel budget voor de uitvoering van dit plan te dekken uit de reguliere budgetten vanuit 
de WMO, dan wel uit de risicoreserve sociaal domein  

 

Motie 26 is met 19 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, PvdA, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten, 
Partij Verhoeven en D66) en 12 stemmen tegen (VVD, CDA en VLP ) aangenomen. 
 

 
Motie 27 Lastenverlichting Sport via OZB 
 

Besluit: 
Het college te verzoeken om in de begroting 2017 een voorstel aan de raad voor te leggen om de OZB -
lasten van Roosendaalse amateursportverenigingen volledig af te schaffen;  

 
Motie 27 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten, Partij Verhoeven en D66) en 4 stemmen tegen (SP ) aangenomen.  

 
Stemverklaring Nieuwe Democraten:  
Er zijn zoveel andere zaken, bijvoorbeeld cultuur en buurthuizen. Jammer dat deze niet meegenomen 

zijn in deze motie en ook in de verschillende voorstellen van de lastenverlichting. De lastenverlichting 
energie bezuiniging, eigen gebouwen geen huur, afschaffen leges en OZB; Ook het cultuur en de 
buurthuizen zouden ermee gediend zijn. 
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Motie 28 Citymarketing: Dit is Roosendaal! 

 
Verzoekt het college:  
 

Een citymarketingstrategie te ontwikkelen dat gedragen wordt door gemeente, bedrijven en bewoners, 
waardoor we Roosendaal als sterk merk kunnen positioneren, met een daarbij behorend passend 
budget (bijvoorbeeld middels  de inzet  van de Bestemmingsreserve Investeringsimpuls) en dit aan de 

gemeenteraad voor te leggen voor de behandeling van de Begroting 2017;  
 
Motie 28 is unaniem aangenomen. 

 
 
Motie 29 Verhogen kwaliteitsniveau Verbindend Beheren 

 
Besluit: 
Het college te verzoeken om voor 1 oktober 2016 een voorstel aan de raad voor te leggen waarin het 

kwaliteitsniveau van grijs en groen gefaseerd en geprioriteerd van C naar B verhoogd kan worden.  
 
Het dictum van Motie 29 is tijdens de beraadslaging aangepast. Dit nadat wethouder Schenk heeft 

aangegeven dat het college reeds begonnen is met het geleidelijk ophogen van het kwaliteitsniveau.  
Het dictum van de motie is als volgt aangepast:  
 

Besluit: 
Om het kwaliteitsniveau van grijs en groen gefaseerd en geprioriteerd naar B te verhogen.  
 

De aangepaste Motie 29 is met 14 stemmen voor (CDA, PvdA, VLP, Nieuwe Democraten en D66) en 
17 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, SP, GroenLinks en Partij Verhoeven) verworpen.  
 

Stemverklaring Nieuwe Democraten: 
We hebben de motie aangepast conform de uitspraken van de wethouder; Dat ze bezig is met 
geprioriteerd en gefaseerd onderhoudsniveau B. Dit nieuwe kader willen wij graag vastgelegd zien in 

deze motie met de stemming in de raad.  
 
 

Motie 30 Onderzoek Save-pas Roosendaal 
 
Besluit dat: 

• Het college in overleg treedt met Saver om de mogelijkheden te verkennen om de functies van de 
Saver Pas te verrijken met een of meer functies en zo om te zetten naar een Save-pas Roosendaal; 
• de raad hierover voor 1 oktober 2016 te informeren via een raadsmededeling.  

 
Motie 30 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Partij Verhoeven en D66) verworpen.  

 
 
Motie 31  Maximering ratio weerstandscapaciteit 

 
Besluit: 
Met ingang van de begroting 2017 de ratio weerstandscapaciteit moet liggen tussen een minimum van 

1,0 en een maximum van 1,5;  
 
Motie 31 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 

VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Partij Verhoeven en D66) verworpen.  
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Motie 32 Groen voor grijs 

 
Besluit: 
Het college te verzoeken voorafgaand aan de begroting 2017 te onderzoeken hoe het duurzaam 

omvormen van grijs naar groen gestalte zou kunnen krijgen en welke kosten bespaard zouden kunnen 
worden met een dergelijke omvorming.  
 

Tijdens de beraadslaging is het dictum van motie 32 gewijzigd. Dit nadat wethouder Schenk heeft 
aangegeven meer tijd nodig te hebben. Het dictum van motie 32 is als volgt aangepast:  
 

 
Besluit: 
Het college te verzoeken te onderzoeken hoe het duurzaam omvormen van grijs naar groen gestalte 

zou kunnen krijgen en welke kosten bespaard zouden kunnen worden met een dergelijke omvorming.  
 
De gewijzigde Motie 32 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, 

GroenLinks, Nieuwe Democraten, Partij Verhoeven en D66) en 4 stemmen tegen (VLP ) aangenomen.  
 
Stemverklaring VLP:  

Omdat het olifantenpaadje hier niet in is meegenomen hebben we al aangegeven dat we dan niet 
kunnen instemmen met deze motie. 
 

 
Motie 33 Van vangnet naar uitweg 
 

Verzoekt het college: 

 Vóór 1 december 2016 aan de gemeenteraad van Roosendaal een integrale beleidsnotitie 
armoede- en schuldhulpverleningsbeleid aan te bieden;  

 In deze beleidsnotitie te benoemen de benodigde structurele middelen voor de integrale aanpak 
in de begroting 2017 en verder.  

 
Motie 33 is met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Nieuwe 

Democraten, Partij Verhoeven en D66) en 3 stemmen tegen (VVD) aangenomen. 
 
 

Motie 34 Afschaffen leges non-profi t organisaties voor het organiseren van evenementen 
 
Verzoekt het college: 

 
Om Non-profitorganisaties volledig vrij te stellen van leges ten behoeve van het organiseren van 
evenementen (incl. bijkomende vergunningen zoals Zondagswet, ontheffing geluid, etc.) en de 

consequenties te verwerken in de Programmabegroting 2017 (e.v.)  
 
Motie 34 is ingetrokken.  

 
Wethouder Theunis heeft tijdens de beraadslaging aangegeven dat motie 34 prima kan worden 
meegenomen in het onderzoek zoals is voorgesteld in motie 12 (onderzoek naar afschaffen 

precarioheffing en leges). Op basis van deze opmerking heeft de fractie van Partij Verhoeven 
aangegeven de motie te zullen intrekken.
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5. Sluiting 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 23.30 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 22 
september 2016.  

 
De griffier,                                                         De voorzitter,  


