
A C T I E L I J S T

OPENSTAAND

Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2011-A1 17-5-2011 

(vervolg van 

toezegging 30-

11-2010)

Project Nieuwe Markt

Evaluatie gehele project Nieuwe Markt wordt opgesteld.

Wethouder

Lok

Commissie Omgeving 20 mei 2015: 

Wethouder Lok zegt dat voor het eind van het jaar de 

discussiepunten met Strukton zullen zijn opgelost. 

Raadsmededeling 43B-2015

Stand van zaken: de gemeente heeft de vennoten 

van de combinatie Strukton-Rasenberg op 20 juli 

gedagvaard en een conclusie van eis ingediend. 

De bouwcombinatie dient uiterlijk op 25 november 

haar conclusie van antwoord in te dienen bij de 

rechtbank (rolzitting). Afhankelijk van het rolbesluit van 

de rechtbank volgt er daarna normaliter de 

gelegenheid voor een conclusie van Dupliek en 

Repliek door partijen. Tevens is het mogelijk dat de 

rechter (tussentijds of daarna) een comparitie gelast 

om partijen te horen en of een schikking te beproeven. 

Een aanwijzing van een deskundigenonderzoek is 

voorshands niet uit te sluiten. Verwacht mag worden 

dat er niet voor medio 2016 vonnis zal zijn.

Stand van zaken november 2016:

De zitting is op 23 februari 2017. Het voorstel is om de 

evaluatie door te schuiven naar de eerste helft van 

2017.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2012-A1 14-12-2011 24-uursvraag VLP inzake Van Dregtplein 

De commissie wordt op de hoogte gehouden over de 

uitkomsten van overleggen met de ontwikkelaar om te 

komen tot een integraal voorstel inzake het Van 

Dregtplein. 

Wethouder

Theunis

De overeenkomst met de projectontwikkelaar is voor 

een half jaar verlengd, tot aan de zomer (2015).

De gronden voor fase 2 van Dregtplein zijn 9 oktober 

2015 overgedragen van gemeente naar WPO 

planontwikkeling. Het is de bedoeling dat de 

ontwikkelaar nog eind dit jaar de officiële (feestelijke) 

start bouw viert en dat in januari 2016 de aannemer 

met de daadwerkelijk bouw start. 

Februari 2016: de stand van zaken inzake het van 

Dregtplein is dat de gronden voor fase 2 zijn 

overgedragen aan WPO en de daadwerkelijke 

realisatie zal starten in het eerste kwartaal van 2016.

Het contract voor de fasen 3 en 4 is opgebroken en 

beëindigd. Op dit moment lopen er onderhandelingen 

over een mogelijk nieuw contract.

September 2016: - De 6 woningen in fase 2 zijn 

opgeleverd (in mei 2016) en reeds allemaal verkocht 

(en bewoond)

- Er lopen momenteel nog onderhandelingen 

(afrondende fase) met WPO over de ontwikkeling van 

fase 3 én 4. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2013-A1 06-06-2013 

(raadsverga-

dering)

Fractiehuis

Wethouder Theunis zegt toe een alternatief te formuleren 

voor het fractiehuis. Zijn eerste voorkeur gaat uit naar 

onderbrengen in het Stadskantoor. Hij zal met de raad in 

gesprek gaan over de faciliteiten die in

het Stadskantoor geboden kunnen worden en of deze 

voldoen voor de raad. Wanneer dit niet het geval

is zal gekeken worden naar alternatieven.

Wethouder 

Theunis

Op 22/1/2014 geeft de wethouder aan, dat er een link 

ligt met het project Binnenstad, waarmee mevr. Prof. 

Bakker bezig is. Er wordt even pas op de plaats 

gemaakt met het nadere onderzoek, dat nu voor 

ongeveer 3 maanden “on hold” komt.

25 juni 2014: alternatieven voor het Fractiehuis houden 

verband met plannen Stadskantoor en binnenstad. 

Mogelijke alternatieven zullen betrokken worden bij het 

onderzoek zodra hierover meer duidelijkheid is.

Raadsmededeling 59B-2016 Stadskantoor: college 

besluit tot renovatie van het Stadskantoor.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2014-A1 19-11-2014 24-uursvraag Roosendaalse Lijst Tongerloplein

De fractie van de Roosendaalse Lijst vraagt wanneer de 

vier leilindes komen die voor het braakliggend terrein 

geplaatst zouden worden. Wethouder Lok heeft 

aangegeven dat de mogelijkheden hiertoe zullen worden 

onderzocht, maar dat dit ook afhangt van wat er verder 

met het braakliggend terrein wordt gedaan. De 

Roosendaalse Lijst heeft verzocht om dit punt als actiepunt 

op te laten nemen in de actielijst. 

Wethouder Lok Wethouder Lok heeft in de Commissie Omgeving van 

4 maart 2015 aangegeven nog in overleg te zijn met 

de eigenaar maar hij verwacht dat er binnen 

afzienbare tijd (enkele weken) bomen geplaatst zullen 

worden. Omdat er in dit gebied reeds andere bomen 

staan, zullen dit mogelijk geen leilindes worden.  

In de Commissie Omgeving van 8 april 2015 heeft 

wethouder Lok aangegeven dat nog even wordt 

gewacht met het planten van bomen. Dit omdat 

Platform R het idee heeft geopperd om op diezelfde 

plek een stadstuin te ontwikkelen. De plannen 

hieromtrent worden nu eerst afgewacht. Duidelijkheid 

hierover zal er in ieder geval zijn voordat het 

plantseizoen van de bomen is verstreken. 

In de Commissie Omgeving van 24 juni 2015 heeft 

wethouder Lok aangegeven dat hij nog geen 

wijzigingen in de stand van zaken kan doorgeven. 

Platform R is bezig om de financiering rond te krijgen.

Oktober 2015:

Op dit moment bevindt zich het proces in de 

onzichtbare fases van fondswerving, co-financiering en 

steunbetuigingen. Begin van 2016 zal hierover meer 

duidelijkheid zijn.

September 2016:

Op dit moment is Platform R nog steeds fondsen aan 

het verwerven. Het complete bedrag is nog niet bij 

elkaar, er zit wel voortgang in.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-A2 15-03-2015 

(Commissie 

Bestuur)

Huisvesting Stadskantoor

De uitkomsten van het nader onderzoek van de scenario’s 

alternatieve huisvesting stadskantoor

worden voor de zomer aan de raad voorgelegd.    

Wethouder Lok Zie raadsmededeling 39B-2015 Huisvesting Bestuur 

en ambtenaren, per dagmail verzonden op 8 juli 2015. 

De mogelijkheden van het EKP en het 

Belastingkantoor worden meer in detail uitgewerkt. In 

november 2015 verwacht het college een keuze te 

maken voor één van beide panden. 

Brief Mariadal en alternatieve huisvesting d.d. 16 

december 2015: gezien de samenhang tussen de 

herontwikkeling van Maridal, de alternatieve 

huisvesting van bestuur en ambtenaren en de 

mogelijke verplaatsing van de aan de Kloosterstraat 

gevestigde Jeroen Boschschool, kinderopvang 

Doppido en Don Bosco, zal het college de 

besluitvorming over de alternatieve huisvesting van 

bestuur en ambtenaren afstemmen op de 

besluitvorming over Mariadal.

Raadsmededeling 59B-2016 Stadskantoor: college 

besluit tot renovatie van het Stadskantoor.

2015-A4 15-4-2015 Analyse gemeentelijk vastgoed

Er wordt een huisvestingsoplossing gezocht voor de 

sociaal-maatschappelijke functies die thans gebruik maken 

van vastgoed uit de verkoopportefeuille (dit betreft: 

ruilwinkel, voedselbank, rolstoelcentrale en koopjeshal). 

De oplossing komt als voorstel naar de Raad. 

Wethouder

Theunis

Raadsmededeling 46O-2015: De ruilwinkel en 

voedselbank blijven voorlopig gehuisvest in de PlUS X. 

Het komende halfjaar wordt een studie verricht naar 

de vraag welke faciliteit we als gemeente beschikbaar 

moeten stellen.

Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016 zal een 

business- en realisatieplan aan de raad ter 

besluitvorming worden voorgelegd

Raadsmededeling 47O-2016 Proeftuin Pius X en 

huisvesting maatschappelijke initiatieven: college 

besluit om het gebouw Pius X van de lijst 'te verkopen 

panden' te schrappen. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-A15 11-6-2015 Kadernota 2016 - Cultuurhuis

Wethouder Verbraak heeft toegezegd de strekking van de 

ingediende motie Cultuurhuis over te nemen (motie is niet 

in stemming gebracht):

Besluit het college te verzoeken:

• Om vóór de behandeling van de begroting 2016 met 

voorstellen te komen voor het realiseren

  van een Cultuurhuis waar zowel de cultuurdocenten als 

ook organisaties die zich bezighouden

  met podiumkunsten  onderdak vinden;

• Deze voorstellen te voorzien van realistische 

businesscases;

• De docenten en de organisaties  die het aangaat bij deze 

voorstellen te betrekken;

• Alsook De Suite bij deze voorstellen te betrekken.

Wethouder 

Verbraak

Verwezen wordt naar de beantwoording van de 24-

uursvraag van het CDA Muziekhuis  die met de 

dagmail van 29 juli 2015 is verzonden. Hierin wordt 

aangegeven dat na de zomer een vervolggesprek 

gepland staat waarin de resultaten van een ieders 

onderzoek naar een geschikte locatie op de agenda 

staat. Inzet is om daarna zo snel mogelijk tot een 

duurzame oplossing te komen voor het 

huisvestingsprobleem van genoemde 

cultuuraanbieders. 

Zie raadsmededeling 52B-2015 Muziekhuis De Suite - 

De Suite wordt tot en met het seizoen 2017 - 2018 

geexploiteerd als een Muziekhuis bedoeld voor 

aanbieders / beoefenaars van muziek- en/of 

aanverwante activiteiten. 

Zie ook raadsmededeling 56B-2015 Cultuurhuis - 

Cultuurorganisaties TIURI, Stichting PLAK, Drie Maal 

Plankenkoorts en de docenten beeldend van het 

voormalige Centrum voor de Kunsten (CvdK) zullen 

gedurende twee jaar gehuisvest worden in het 

voormalige EKP, Kadeplein 2. Voor de (middel)lange 

termijn (uiterlijk vanaf 2018) wordt gekeken naar één 

van de vrijkomende onderwijslocaties. In overleg met 

deze organisaties zal voor het eind 2015 een 

businessplan tegemoetkoming in de exploitatielasten 

van Kadeplein 2 opgesteld worden. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-A20

2015-A9

17-9-2015

27-05-2015

(Commissie

Bestuur) 

Garantstelling herontwikkeling panden Molenstraat

Het afwegingskader zal met de raad gedeeld worden. Bij 

de volgende garantstellingen zal een toegepast 

afwegingskader bij de besluitvorming worden overgelegd. 

Samengevoegd met:

Garantstellingen

gezamenlijk met de raad worden cirteria ontwikkeld inzake 

vooraf benodigde informatie bij het afgeven van 

garantstellingen

Wethouder 

Theunis

Bij de eerstvolgende aanvraag garantstelling worden 

de beoordelingscritera bijgevoegd.

2016-A10 26-mei-16 Vragen VLP Uitvoering motie onderzoek 

ouderenhuisvesting

Wethouder Theunis heeft toegezegd dat, zodra de 

antwoorden er zijn (refererend aan het antwoord op de 

schriftelijke vragen van de VLP over de uitvoering van de 

motie onderzoek ouderenhuisvesting) de raad hierover 

wordt geïnformeerd..

Theunis

2016-A17 7-jul-16 

commissie 

Kadernota

Inzet van cameratoezicht 

De raad ontvangt een schets van het juridisch kader van 

de nieuwe wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de 

Gemeentewet in verband met de verruiming van de 

bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van 

cameratoezicht – Stb. 2016, 130 (met ingang van 1 juli 

2016 van kracht) 

Niederer Dit zit verwerkt in de wijziging van de APV. Dit 

raadsvoorstel is op 4 november 2016 aan de 

gemeenteraad aangeboden en zit in de raadscyclus.

Zie ook het persbericht: Mobiel cameratoezicht 

mogelijk in Roosendaal. 

2016-A18 21-jul-16 

Kadernota

Extra investeren in handhaving en toezicht 

omstandigheden arbeidsmigranten

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.  

Niederer Het Actieplan Integrale Veiligheid 2017 is op 10 

november 2016 aan de gemeenteraad aangeboden en 

zit in de raadscyclus. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-A21 22-9-2016

Raad

Schriftelijke vragen VLP Sluiting Fatimahuis

Uit de beantoording blijkt dat men over een aantal zaken 

nog in overleg is. De vLP heeft verzocht om op de hoogte 

te worden gehouden. 

Van Poppel Wethouder van Poppel heeft de raad middels brief van 

29 september 2016 als volgt geïnformeerd: 

"Begin september heeft het bestuur van het 

Fatimahuis een gesprek gehad met Allee Wonen. De 

volgende afspraken zijn gemaakt:

Het Fatimahuis blijft open tot en met juni 2017, zodat 

de clubs het seizoen af kunnen maken en ruim voor 

het begin van het nieuwe seizoen (september 2017) er 

nieuwe ruimtes gezocht kunnen worden. Indien een 

koper zich aanbiedt, zal Allee Wonen het bestuur van 

het Fatimahuis in contact brengen met de koper, zodat 

verder overleg mogelijk is. De verwachting is dat de 

koper eerst plannen moet maken en een aanvraag 

moet indienen voor het veranderen van het 

bestemmingsplan. Dit kan betekenen dat het 

Fatimahuis ook na juni 2017 nog open kan blijven. Dat 

laatste is natuurlijk niet zeker."


