
M O T I E L I J S T

OPENSTAAND

Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2012-M1 08-11-2012 Terugdringen leegstand in Roosendaal

- Het college te verzoeken om voor het terugdringen van leegstand in 

Roosendaal de raad een startnotitie met probleemanalyse, ambities 

en concreet stappenplan voor de korte en lange termijn voor te 

leggen.

- Het college te verzoeken om in deze notitie de mogelijkheid van een 

leegstandsverordening op te nemen.

Wethouder 

Lok

Bestuursrapportage 2016:

De motie Terugdringen leegstand is om diverse 

redenen vertraagd en de gemeenteraad is hierover 

geïnformeerd. Dit jaar is ook de motie Transformatie 

kantoor- en winkelpanden in de binnenstad 

aangenomen. Met de Structuurvisie 2014, de 

Woonagenda 2015, de Detailhandelsnota 2015 en de 

aanpak van de binnenstad zijn er de nodige 

inspanningen gedaan om de leegstand om te buigen. 

Na de zomer wordt de gemeenteraad geïnformeerd 

over de laatste stand van zaken van de leegstand en 

de ontwikkelingen daarin. Er wordt dan een overzicht 

gegeven van het huidige ingezette beleid en de 

effecten daarvan. 

2013-M3 13-11-2013 Verbeteren ondernemersklimaat

Draagt het college op:

1. de facilitering en mede-financiering van het starterscentrum voor de 

komende jaren voort te zetten door hier in de Kadernota 2015 en 

verder reeds rekening mee te houden;

2. een rondgang te houden onder ondernemers om een prioriteitenlijst 

te maken van overbodige en lastige regels die ondernemers graag 

geschrapt willen zien en met concrete voorstellen tot verbetering te 

komen voor 1 juli 2014;

3. zo snel mogelijk een Ondernemersloket en ZZPloket in te richten 

en hierover uiterlijk 1 april 2014 de Raad te informeren

Wethouder 

Verbraak/

Lok (pt 2)

Bestuursrapportage 2016:

In mei 2016 is de vierde interactieve sessie gehouden 

met ondernemers en belanghebbenden en is de stand 

van zaken op de eerdere prioriteiten gepresenteerd. 

Een aantal prioriteiten is afgehandeld (bijvoorbeeld: 

informatievoorziening/website en Horeca 

exploitatievergunning c.a.), een aantal wordt verder 

afgerond (bijvoorbeeld: Kafkaknop/menselijke maat) 

en op een prioriteit wordt bezien of er op de 

oorspronkelijke actielijst onderwerpen zijn die nu 

prioriteit kunnen krijgen. Van belang hierbij is dat de 

betreffende acties vooral interactief opgepakt kunnen 

worden. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2014-M11 5-11-2014 PB2015 - Lokale Duurzaamheidsagenda

1. Voor 1 mei 2015 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen een 

lokale duurzaamheidsagenda 2015 – 2030 die, behalve door de 

gemeente, gedragen wordt door onderwijs en ondernemers in de 

regio;

2. Te komen tot een voortvarende aanpak, zodat na vaststelling door 

de raad zo spoedig mogelijk tot uitvoering van de 

duurzaamheidsagenda 2015 - 2030 kan worden overgegaan.

Wethouder

Theunis

Bestuursrapportage 2016:

Op 1 juni jl. is de participatie gestart in de vorm van de 

R100. Direct na de zomer is er een tweede 

bijeenkomst (20 september 2016) en ook een derde 

bijeenkomst zal plaatsvinden. Aansluitend zal er een 

voorstel worden uitgewerkt. 

2014-M12 5-11-2014 PB2015 - Oplaadpunten elektrische auto’s en elektrische fietsen

- Het bestuur van de binnenstad, zo gauw dit gevormd is, te 

verzoeken voor 1 mei 2015 een plan te maken voor het plaatsen van 

elektrische oplaadpunten in de binnenstad, dat optimaal is afgestemd 

is op het toekomstige gebruik en de toekomstige ontwikkeling van de 

binnenstad;

- Voor dekking van de aanlegkosten voor de oplaadpalen zou het 

bestuur kunnen putten uit de investeringsimpuls binnenstad.

Wethouder

Lok

Bestuursrapportage 2016: 

De stand van zaken is dat er inmiddels 26 E laadpalen 

zijn gerealiseerd in de parkeergarages:

Nieuwe Markt 10

Roselaar 6

Biggelaar 6

Mill Hill 4

2015-M8 10-6-2015 Cultuurvisie Roosendaal

Het College wordt verzocht: 

- De vorming van een culturele netwerk-organisatie te faciliteren, die 

vanuit het cultuur en

onderwijsbeleid het cultuurcluster dan wel het cultuurveld in 

Roosendaal kan adviseren en

monitoren;

- Deze culturele netwerk-organisatie een cultuurnota te laten 

schrijven, die leidend is voor de

gemeente, om zo een goed cultuurbeleid en aanbod te borgen.

Wethouder

Verbraak

Bestuursrapportage 2016:

De gemeenteraad is via een persbericht op 26 mei jl. 

geïnformeerd over de start van een extern 

projectleider voor het opbouwen van Cultuurnetwerk 

Roosendaal. 

Raadsmededeling 26B-2016 Vervolg motie 

Cultuurvisie is in de raadscyclus behandeld. Hierin 

staat dat uiterlijk eind 2016 een cultuurnota wordt 

opgeleverd. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-M12 4-11-2015 Vluchtelingen / statushouders

Draagt het college op:

1. Samen met eigenaren van onroerend goed, woningcorporaties en 

met maatschappelijke organisaties in kaart te brengen wat 

Roosendaal zou kunnen doen om aan de behoefte van de opvang 

van vluchtelingen en huisvesting statushouders tegemoet te komen, 

bijvoorbeeld: i) door het voor (tijdelijke of langdurige) bewoning 

geschikt maken van leegstaande kantoorgebouwen en ander 

onroerend goed, en ii) door het zorgen voor adequate sociale opvang;

2. Daarbij tevens in kaart te brengen wat de consequenties van 

opvang zijn op de korte en de middellange termijn in termen van 

capaciteitsbeslag bij de gemeente en elders, van benodigde financiële 

middelen, en van overige effecten, bijvoorbeeld op wachtlijsten voor 

woningen, op de arbeidsmarkt, op belasting van maatschappelijke 

organisaties en van zorg- en onderwijsvoorzieningen, en dergelijke;

3. Te specificeren wat de gemeente in samenwerking met partners 

(maatschappelijke organisaties, eigenaren van onroerend goed, 

woningcorporaties, andere gemeenten, het onderwijs, het Werkplein) 

op de korte termijn en op de middellange termijn kan doen om 

opname en integratie van nieuwkomers zo soepel mogelijk te laten 

verlopen, bijvoorbeeld: i) door concurrentie om sociale huurwoningen 

van statushouders met mensen op wachtlijsten zo veel mogelijk te 

beperken; ii) door te zorgen voor goed onderwijs voor jong en oud; iii) 

door te zorgen voor maatwerk in het kader van werk en participatie;

4. De raad over voornoemde punten blijvend wordt geïnformeerd.

Wethouder 

Theunis

Bestuursrapportage 2016:

Dit proces loopt in samenspraak met partners in de 

gemeente. Zodra er concrete resultaten zijn, worden 

deze -zoals in de motie aangegeven- gedeeld met de 

gemeenteraad.

Brief burgemeester aan de raad van 22 september jl.:

Roosendaal gaat voor nu geen noodopvang aan 

vluchtelingen aanbieden. Mocht het zo zijn, dat zich 

nieuwe ontwikkelingen in de wereld voordoen 

waardoor er toch weer behoefte is aan enige vorm van 

opvang, dan zal een eventueel nieuw verzoek van het 

COA op zijn merites worden beoordeeld vanuit 

eenzelfde positieve grondhouding. 

De opgave voor het beschikbaar stellen van 

huisvesting voor statushouders - ook onderdeel van de 

subregionale taakstelling - is onverminderd fors en 

ongewijzigd. De subregio Brabantse Wal overlegt op 

korte termijn over de effecten op de onlangs 

overeengekomen herverdeling voor statushouders nu 

de behoefte aan noodopvang is weggevallen.

2015-M17 4-11-2015 Transitie muziekonderwijs DeSuite

Het college op te dragen:

- Vanuit de Algemene Reserve voldoende middelen toe te voegen 

t.b.v. een transitie tot en

met 2019 voor huidige en/of nieuwe muziekondernemers en 

–verenigingen in DeSuite.”

Wethouder 

Verbraak

Bestuursrapportage 2016:

De voorbereidingen om per 1 september a.s. volgens 

het nieuwe exploitatiemodel te gaan werken zijn in 

volle gang. Ondertussen is Muziekhuis de Suite al 

volop 'in bedrijf'. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-M21 19-11-2015 WVS – Niet alleen herstructureren, maar ook innoveren,

verbreden en verdiepen

1. Het college op te dragen in gezamenlijkheid met de 

samenwerkende gemeenten in overleg te treden met de werkpleinen 

en WVS-Groep ten einde te bewerkstelligen dat de WVS-Groep, 

onder de regie van de werkpleinen, breder wordt ingezet in het 

ontwikkelen en plaatsen van alle doelgroepen uit de Participatiewet, 

die d.m.v. een kort of lang leerwerktraject als doel hebben een 

uitstroom naar de arbeidsmarkt. Om zodoende dubbelingen in de 

keten/kosten te voorkomen en om een gunstiger inverdienmodel tot 

stand te brengen voor het eigen leerwerkbedrijf van de gemeente. 

2. Deze motie ter ondersteuning naar de gemeenteraden van de 

overige deelnemende gemeenten te sturen.

Wethouder 

Verbraak

Deze motie is op 27 november 2015 naar de griffies 

van de overige deelnemende gemeenten gestuurd, ter 

verdere doorgeleiding naar de gemeenteraden. 

Bestuursrapportage 2016:

Dit sluit volledig aan bij het traject van 'herstructurering 

WVS-groep'. Dit traject omvat meer dan sec een 

herstructurering, want ook innoveren, verbreden en 

verdiepen komen hierbij aan de orde. De 

gemeenteraad wordt hier middels een mededeling en 

bijeenkomsten in juni 2016 nader over geïnformeerd. 

De raad is hierover via raadsmededeling 41O-2016 

Agenda herstructurering WVS en ketensamenwerking 

Participatiewet nader geïnformeerd; In de agenda is 

een uitgebreide planning opgenomen. Middels een 

raadsinformatiebijeenkomst zal de raad geïnformeerd 

worden over de voortgang van het 

herstructureringsproces van de WVS-groep. Daar 

waar wijzigingen de bevoegdheid van de 

gemeenteraad betreffen zullen separate 

raadsvoorstellen worden voorbereid.  



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-M22 17-12-2015 Motie dag van de Dialoog

Verzoekt het College

- Vanuit haar verbindende rol een jaarlijkse dialoogsessie rondom een 

thema (bijvoorbeeld integratie) te organiseren waarbij zowel 

vertegenwoordigers uit autochtone als ook allochtone organisaties 

goed vertegenwoordigd worden. Bijvoorbeeld afvaardigingen van 

verschillende kerken, moskeeën, buurthuizen, bewonersplatformen, 

scholen (jongeren).

- Na 2 jaar te komen met een evaluatie.

- De kosten voor de Dag van de Dialoog in 2016 op te nemen in de 

Bestuursrapportage.

Burgemeester 

Niederer

Bestuursrapportage 2016:

Op 30 maart jl. is er een ‘startbijeenkomst’ geweest 

met burgemeester Niederer, betrokken raadsleden, de 

directeur van de nationale stichting Nederland in 

Dialoog en een aantal Roosendaalse 

geïnteresseerden. We haken aan bij het netwerk 

‘Nederland in dialoog’, organiseren de dag in principe 

tijdens de nationale week van de dialoog (4-13 

november 2016) en gebruiken de dialoogmethodiek 

van het netwerk. De Stichting Roosendaalse Uitdaging 

neemt de coördinatie van de Roosendaalse dag van 

de dialoog op zich. Zij doet dit in goed overleg met 

ambtelijke ondersteuning en betrokken raadsleden.

2016-M4 21-1-2016 Motie 3 Bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg

Besluit:

- Een bestemmingsreserve Ontsluiting Tolberg in te stellen 

- In deze bestemmingsreserve overschotten van projecten uit de 

Mobiliteitsagenda 2015-2019 te storten

wethouder Lok Bestuursrapportage 2016:

Er is nog geen project uit de Mobiliteitsagenda 

afgerond en daardoor is er nog geen financieel 

resultaat dat eventueel in de reserve gestort kan 

worden.

2016-M8 10-3-2016 Kwestie Arbeidsmigranten Bergrand 

Draagt het college op: 

Het pand aan de Bergrand te bestemmen voor midstay met 

huisvesting van arbeidsmigranten wat in ruimtelijke zin aanvaardbaar 

is;

Wethouder 

Theunis

Bestuursrapportage 2016: 

Een positieve ontwerpbeschikking - naar aanleiding 

van de vergunningaanvraag - ligt sinds 26 juni jl. ter 

inzage. Naar verwachting zal dit nog enige tijd duren 

alvorens een beslissing kan worden genomen.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M10 10-3-2016 Transformatie Kantoor- en winkelpanden in de binnenstad

Draagt het College op:

- Te inventariseren of er binnen de ladder van duurzame 

verstedelijking panden in de binnenstad zijn die in aanmerking komen 

voor transformatie tot wooneenheden

- Met mogelijke partners in gesprek gaan om samen met elkaar 

binnen de woonagenda een plan op te stellen waarin de transformatie 

wordt vormgegeven.

Wethouder 

Theunis

Bestuursrapportage 2016: 

De motie Terugdringen leegstand is om diverse 

redenen vertraagd en de gemeenteraad is hierover 

geïnformeerd. Dit jaar is ook de motie Transformatie 

kantoor- en winkelpanden in de binnenstad 

aangenomen. Met de Structuurvisie 2014, de 

Woonagenda 2015, de Detailhandelsnota 2015 en de 

aanpak van de binnenstad zijn er de nodige 

inspanningen gedaan om de leegstand om te buigen.

Na de zomer wordt de gemeenteraad geïnformeerd 

over de laatste stand van de leegstand en de 

ontwikkelingen daarin. Er wordt dan een overzicht 

gegeven van het huidige ingezette beleid en de 

effecten daarvan.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M11 7-4-2016 Motie Woonvoorziening Drugsverslaafden

Besluit:

Het College op te dragen;

-Af te zien van de woonvoorziening voor drugsverslaafden zoals deze 

was voorzien aan de locatie Wouwseweg/Burgemeester Freijterslaan

-Om met de betrokken partijen en partners binnen het Regionaal 

Kompas te komen tot een nieuwe, juridisch en financieel haalbare, 

regionale invulling t.b.v. (de huisvesting van) sociaal kwetsbaren, w.o. 

drugsverslaafden

Wethouder 

Theunis/

van Poppel

Bestuursrapportage 2016:

Gemeente Bergen op Zoom - centrumgemeente 

maatschappelijke opvang - laat vanuit het Regionaal 

Kompas op dit moment een onderzoek uitvoeren naar 

alternatieve vormen voor huisvesting van de groep 

chronisch drugsverslaafden. De resultaten daarvan 

zullen in de zomer van 2016 beschikbaar komen. Ook 

is het gesprek aangegaan met de betrokken partijen 

over de beëindiging en afwikkeling van het project 

Woonvoorziening aan de Wouwseweg.

Stand van zaken: Er is maandag 11-07-2016 een 

bestuurlijk overleg geweest tussen wethouder 

Polderman, Novadic-Kentron en AlleeWonen over de 

financiële afwikkeling. Besloten is om de externe 

kosten over drie partijen te verrekenen. Een definitieve 

berekening volgt. Ons deel zullen we inbrengen bij de 

centrumgemeente Bergen op Zoom. Er ligt vanuit het 

Regionaal Kompas inmiddels een alternatief 

huisvestingsplan voor daklozen. Dit wordt de komende 

maanden samen met o.a. de coöperaties AlleeWonen 

en Stadlander geconcretiseerd. De beheergroep wordt 

geïnformeerd over de afsluiting van het dossier. 

AlleeWonen zal de omgevingsvergunning intrekken.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M12 21-4-2016 Motie Onderzoek naar Huisvesting Ouderen

Draagt het college op 

1. Een woononderzoek te doen onder ouderen om meer inzicht te 

krijgen in specifieke woonwensen en behoeften van ouderen zelf, met 

name ook in de kleine kernen en onder allochtone ouderen en dit te 

betrekken bij de verdere uitwerking van de woonagenda.

2. De raad hierover voor eind december 2016 te informeren.

Wethouder 

Theunis

Bestuursrapportage 2016: 

Dit onderzoek wordt in de tweede helft van 2016 

uitgevoerd.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M14 26-5-2016 Motie Uitvoering interactie met de samenleving

Het college op te dragen van het door de gemeenteraad beschikbaar 

gestelde bedrag van € 150.000 subsidie te verlenen voor de volgende 

maatschappelijke initiatieven:

Punten 1  en 3 van de motie zijn uitgevoerd. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2. Het college op te dragen voor de volgende initiatieven geen 

subsidie uit het beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000 toe te 

kennen maar de mogelijkheden tot realisatie te onderzoeken:

natuurpark

bestaansniveau

waarbij het restant beschikbare bedrag voor maatschappelijke 

activiteiten aangewend kan worden en de raad over de uitkomsten 

hiervan uiterlijk 1 oktober te informeren;

3. Het college te verzoeken de aanvragen voor subsidie uit het 

beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000 van de overige 

initiatieven (zie bijlage) af te wijzen.

Zie brief wethouder Theunis inzake motie 'uitvoering 

interactie met de samenleving' van begin oktober 

2016, waarin de raad de vraag wordt voorgelegd of de 

raad wil dat voor de twee initiatieven die bezwaar 

hebben aangetekend de gehele bezwaarprocedure 

wordt doorlopen. De raad heeft dit bevestigd in de 

commissievergadering van 13 oktober jl.  

2016-M15 9-6-2016 Motie Oost West verbinding door de binnenstad

Naast het plan voor de Centrumring te komen met een aanvullend 

plan voor een logische fietsverbinding van Oost naar West door de 

binnenstad.

Wethouder 

Lok

2016-M16 9-6-2016 Aandacht voor niet uitkeringsgerechtigden

In haar zienswijze op begroting Werkplein Hart van West-Brabant op 

te nemen: 

1. De groep niet uitkeringsgerechtigden zo volledig mogelijk in kaart te 

brengen en te houden

2. Een plan van aanpak/beleidsregels op te stellen om deze groep 

actief te begeleiden; bij voorkeur naar werk of naar deelname aan de 

samenleving (maatschappelijke activering

Wethouder 

Verbraak

2016-M17 23-jun-16 Biomineralenfabriek - Milieu-effect rapportage

De gemeenteraad roept het College op om, in aanvulling op het 

gezondheidsonderzoek door de GGD, ook een Milieueffectrapportage 

(MER) op te laten stellen

Wethouder 

Lok

Opdracht is verstrekt voor het opstellen van het 

rapport. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M18 14-jul-16 Extra verlaging tarief afvalstoffenheffing 2017-2021

Draagt het college op:

Een extra verlaging van €5,-- afvalstoffenheffing vanaf 2017 in de 

begroting 2017 op te nemen en deze tot en met de begroting 2021 te 

continueren, mede in het kader om te komen tot vernieuwende 

processen afvalscheiding

Wethouder 

Theunis

Dit is opgenomen in de Programmabegroting 2017. 

Voorstel: afvoeren  van de motielijst.

2016-M19 14-jul-16 Snippergroen groen en gifvrij

Verzoekt het college:

-In de verleidingscampagne inwoners ook te verleiden om hun 

nieuwverworven snippergroen zo veel mogelijk groen te houden en 

geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken

-Dit door inwoners te informeren over alternatieven voor verstening en 

chemische onkruidbestrijding en goede voorbeelden in de campagne 

op te nemen

-Deze verleidingsstrategie ook naar alle andere inwoners te vertalen

wethouder 

Schenk 

Zie brief wethouder Schenk van 1 november jl., waarin 

wordt aangegeven dat de verleidingscampagne langs 

3 lijnen vorm wordt gegeven:

-informatie bij verkoop snippergroen

-bredere publiekscampagne

-Doen: uitvoering motie Groen voor Grijs (over de 

uitvoering van deze motie wordt de gemeenteraad 

later dit jaar geïnformeerd.

Voorstel: afvoeren van de motielijst.

2016-M20 14-jul-16 Verbindend Blauw

Verzoekt het college:

-Aan de gemeenteraad van Roosendaal een raadsvoorstel 

Verbindend Water aan te bieden;

-In deze beleidsnotitie te benoemen de gevolgen voor de begroting 

2017 en verder.

wethouder 

Schenk 

Raadsmededeling 69O-2016 Startnotitie Verbindend 

Water is op 10 november jl. aan de gemeenteraad 

aangeboden en zit in de raadscyclus. 

2016-M21 14-jul-16 18+ in de jeugdzorg

Draagt het college op:

-De adviezen zoals door Jong Roosendaal geformuleerd in LIS-brief 

983636 op te volgen.

wethouder van 

Poppel

Zie brief wethouder van Poppel van 9 november jl. 

waarin wordt aangegeven dat reeds diverse acties zijn 

ondernomen waarin u in deze brief nader over wordt 

geïnformeerd. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M22 14-jul-16 Jongeren uit de jeugdzorg goed op weg

Draagt het college op:

Te onderzoeken op welke manier voor de doelgroep 'jongeren 18-/+ 

uit de jeugdzorg' zelfstandige huisvesting kan worden gerealiseerd - 

rekening houdend met o.a. de financiële mogelijkheden van deze 

doelgroep- en hiertoe met een passend voorstel richting de raad te 

komen voor eind december 2016.

wethouder van 

Poppel

Zie brief wethouder van Poppel van 9 november jl. 

waarin wordt aangegeven dat reeds diverse acties zijn 

ondernomen. Hierin wordt ook verwezen naar de motie 

Jongeren uit de jeugdzorg goed op weg. Hierbij wordt 

aangegeven:

"Goede en passende huisvesting voor jongeren uit de 

jeugdzorg is een belangrijk punt. De adviezen van 

Jong Roosendaal met betrekking tot huisvesting zullen 

worden meegenomen in het antwoord op de motie 8 

'Jongeren uit de jeugdzorg goed op weg' welke is 

aangenomen in de raadsvergadering van 21 juli 2016. 

Hierbij wordt ook verbinding gezocht met de 

woonagenda waarin specifieke aandacht is voor 

huisvesting voor jongeren." 

2016-M23 21-7-2016

Kadernota

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 daarin 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;

Niederer Tekst bijlagenboek Programmabegroting 2017: het 

initiatief voor de uitwerking van deze motie ligt 

momenteel bij de raad. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M24 21-7-2016

Kadernota

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

wethouder 

Schenk 

Dit is opgenomen in de Programmabegroting 2017. 

Voorstel: afvoeren  van de motielijst.

2016-M25 21-7-2016

Kadernota

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.

Wethouder 

Theunis

Tekst bijlagenboek Programmabegroting 2017: Een 

voorstel hiertoe wordt separaat aan de begroting aan 

de gemeenteraad aangeboden. Eventuele financiële 

consequenties zullen in het voorstel opgenomen 

worden.

2016-M26 21-7-2016

Kadernota

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.

Wethouder 

Verbraak

Het raadsvoorstel Procesnota Citymarketing is op 4 

november 2016 aan de gemeenteraad aangeboden. In 

de procesnota Citymarketing wordt voorgesteld om in 

het proces om te komen tot een citymarketingstrategie 

de moties op het gebied van evenementenbeleid, 

festivalbeleid en toeristisch actieplan in samenhang 

met elkaar verder uit te werken. 

2016-M27 21-7-2016

Kadernota

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.

Wethouder 

Verbraak

Het raadsvoorstel Procesnota Citymarketing is op 4 

november 2016 aan de gemeenteraad aangeboden. In 

de procesnota Citymarketing wordt voorgesteld om in 

het proces om te komen tot een citymarketingstrategie 

de moties op het gebied van evenementenbeleid, 

festivalbeleid en toeristisch actieplan in samenhang 

met elkaar verder uit te werken. 

2016-M28 21-7-2016

Kadernota

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.

Wethouder 

Verbraak

Tekst bijlagenboek programmabegroting 2017: Dit 

voorstel zal de gemeenteraad later dit jaar tegemoet 

kunnen zien. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M29 21-7-2016

Kadernota

Motie 7 - Verruiming voorkeursscenario college voor 

peuteropvang

Draagt het college op:

het oorspronkelijke A-scenario waarmee 150 extra peuters worden 

bereikt, en waarbij een hogere onttrekking 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.

opvang en educatie in het veld wordt gerealiseerd.

Wethouder 

Verbraak

verruiming peuteropvang naar 150 extra plaatsen 

(€280.000) is in de programmabegroting 2017 

verwerkt. Dit wordt deels gedekt uit de Asschergelden 

en aangevuld uit de bestemmingsreserve Sociaal 

Domein. 

Zie tevens raadsmededeling 68B-2016 

Informatietraject regeling verbreding peuteropvang. 

Deze raadsmededeling is op 10 november 2016 aan 

de gemeenteraad aangeboden en zit in de 

raadscyclus.

2016-M30 21-7-2016

Kadernota

Motie 8 - Roosendaal ook sociaal voor mensen met een laag 

inkomen

Draagt het College op

bijstand te verhogen van 100% naar 120% van het sociaal minimum

Raad voor te leggen.

wethouder van 

Poppel

Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 

2017: 

Middels deze motie wordt ons college verzocht om 

onderzoek te doen naar de financiële consequenties 

van het ophogen van de norm voor bijzondere bijstand 

van 100% naar 120% van het sociaal minimum.

Met het ophogen van de norm naar 120% is een 

bedrag gemoeid van € 700.000 structureel. 

Binnen het sociaal domein is gezocht naar dekking 

voor de bovenstaande ontwikkelingen en voorstellen. 

Deze dekking is gevonden, waardoor we het principe 

‘werken binnen rijksbudget’ kunnen voortzetten.

Voorstel: afvoeren van motielijst



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M31 21-7-2016

Kadernota

Motie 9 - Beloning voor mensen met een bijstandsuitkering

Verzoekt het College

bijstandsuitkering met een kleine financiele vergoeding extra te 

belonen.

participatiebudgetten te bezien.

voor januari 2017 aan de raad aan te bieden

Wethouder 

Verbraak

Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 

2017: Het onderzoek naar de mogelijkheden is in gang 

gezet. De resultaten daarvan en eventuele voorstellen 

die daaruit volgen zal de raad voor het einde van het 

jaar tegmoet kunnen zien. 

2016-M32 21-7-2016

Kadernota

Motie 12 - Onderzoek verlagen of afschaffen leges en precario

Besluit het college op te dragen:

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

Wethouder 

Theunis

Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 

2017: De komende maanden wordt dit onderzoek 

opgestart. Het is niet haalbaar om de resultaten 

hiervan bij de belastingvoorstellen 2017 mee te 

nemen. Bij de Kadernota 2018 kan een voorstel 

tegemoet worden gezien. 

2016-M33 21-7-2016

Kadernota

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

Wethouder 

Theunis

Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 

2017: Dit onderzoek loopt momenteel nog. Zodra dit is 

afgerond, zal de raad daarover geïnformeerd worden. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M34 21-7-2016

Kadernota

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.

Wethouder 

van Poppel

Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 

2017: Dit onderzoek loopt momenteel nog. Wel heeft 

het college, conform het gevraagde in de motie, alvast 

100.000 euro hiervoor in de risicoreserve Sociaal 

Domein gealloceerd. 

2016-M35 21-7-2016

Kadernota

Motie 19 - Extra vuilnisbakken

Besluit:

inventariseren en hier zo nodig actie op te zetten door deze te 

plaatsen

Wethouder 

Theunis

Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 

2017:

In samenspraak met de wijkchefs wordt momenteel 

bekeken op welke plaatsen extra vuilnisbakken 

gewenst zijn. 

2016-M36 21-7-2016

Kadernota

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

Wethouder 

Lok

Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 

2017: De uitvoering van deze motie bevindt zich 

momenteel nog in de inventariserende fase.

2016-M37 21-7-2016

Kadernota

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

Wethouder 

Lok

Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 

2017: De uitvoering van deze motie bevindt zich 

momenteel nog in de inventariserende fase.

2016-M38 21-7-2016

Kadernota

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

Wethouder 

Theunis

Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 

2017: Het college is bezig met een voorstel hiervoor. 

Daarbij wordt ook het 'omgekeerd inzamelen' 

betrokken. Waarschijnlijk zal de raad in het eerste 

kwartaal van 2017 een voorstel ontvangen. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M39 21-7-2016

Kadernota

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

Wethouder 

van Poppel

Raadsmededeling 65O-2016 Uitvoering motie 

sluitende aanpak verwarde personen is op 3 november 

jl. aan de raad aangeboden en zit in de raadcyclus. 

2016-M40 21-7-2016

Kadernota

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;

Wethouder 

Theunis

Raadsmededeling 67B-2016 Lastenverlichting sport is 

op 3 november 2016 naar de gemeenteraad verstuurd 

en zit in de raadscyclus. 

2016-M41 21-7-2016

Kadernota

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;

Wethouder 

Verbraak/Lok

Het raadsvoorstel Procesnota Citymarketing is op 4 

november 2016 aan de gemeenteraad aangeboden. In 

de procesnota Citymarketing wordt voorgesteld om in 

het proces om te komen tot een citymarketingstrategie 

de moties op het gebied van evenementenbeleid, 

festivalbeleid en toeristisch actieplan in samenhang 

met elkaar verder uit te werken. 

2016-M42 21-7-2016

Kadernota

Motie 32 - Groen voor grijs

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.

wethouder 

Schenk 

Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 

2017: De raad verzoekt het college om te onderzoeken 

hoe het duurzaam omvormen van grijs naar groen 

gestalte zou kunnen krijgen en welke kosten daarmee 

bespaard zouden kunnen worden. Het college is 

momenteel bezig met dit onderzoek. Op een later 

moment zal de raad hierover geïnformeerd worden. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M43 21-7-2016

Kadernota

Motie 33 - Van vangnet naar uitweg

Verzoekt het college:

integrale beleidsnotitie armoede- en schuldhulpverleningsbeleid aan 

te bieden;

middelen voor de integrale aanpak in de begroting 2017 en verder.

wethouder van 

Poppel

Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 

2017: Het college is momenteel bezig met het 

opstellen van deze beleidsnotitie.


