
 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

 
Datum:    11 april 2012  
Aanvang: 19.30 uur 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal  
_________________________________________________________________________________ 
 
Het doel van de bijeenkomst is informatie uit te wisselen die voor een goede beeldvorming van de raad nodig is. Naast raadsleden 
kunnen ook inwoners en maatschappelijke organisaties aan de bijeenkomst deelnemen.  
Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 10 april 2012 12.00 uur melden bij de raadsgriffie (telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl). Aanwezigen kunnen korte, informatieve vragen stellen over de voorstellen aan de verantwoordelijk 
portefeuillehouder. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Blok Inspraak: 19.30 – 19.30 uur 
___________________________________________________________________________________ 
 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
__________________________________________________________________________________  
 
Blok Omgeving: 19.30 – 19.50 uur 
____________________________________________________________________________________ 
 
O1 Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2012-2014 
In afwijking van het Beheerbeleid Verhardingen en Groen 2001-2008 is, om efficiënter en slagvaardiger te 
kunnen werken, bij de vaststelling van het OPR 2011-2014 besloten alleen in de even jaren een 
geïllustreerd meerjarenonderhoudsprogramma van de openbare ruimte op te stellen met een planning 
voor drie jaar en een doorkijk naar later, het OPOR (Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte). Voor de 
in het kader van het OPOR 2012-2014 uit te voeren en voor te bereiden werken dienen voor 2012 en 
2013 de benodigde middelen beschikbaar te worden gesteld. De raad wordt voorgesteld het OPOR 2012-
2014 vast te stellen en het benodigde middelen voor de projecten beschikbaar te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
O2 Aanvulling besteding Credo-subsidie  
De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom hebben van de provincie Noord-Brabant ieder een 
subsidie gehad voor de fysiek aanpak van de drugsoverlast. Voor Roosendaal worden de gelden ingezet, 
zoals dat past binnen de subsidievoorwaarden, voor het opknappen van het openbaar gebied in het 
Credo-gebied en, via een subsidie aan pandeigenaren, voor het opknappen van individuele panden. De 
raad wordt voorgesteld in te stemmen met de genoemde voorstellen in het raadsvoorstel voor de 
besteding van de Credo-subsidie.  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
O3 Aankoop eigendommen t.b.v. plan Borchwerf II veld B en verbindingsweg 
Voor de verdere uitvoering van het bedrijventerrein Borchwerf II, veld B, dient de gemeente nog diverse 
eigendommen te verwerven. Met twee eigenaren van enkele percelen nabij de Vaartkant en de Korte 
Zegstraat hebben wij in principe akkoord verkregen over de verkoop van hun grond en opstallen aan de 
gemeente. De raad wordt voorgesteld het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor deze aankopen. 
Portefeuillehouder: wethouder Adriaansen 
 
O4 De aanleg van het Smart Climate Grid in Stadsoevers 
Bij de ontwikkeling van Stadsoevers is het uitgangspunt dat het een duurzame en gezonde wijk wordt.  
Voor de verduurzaming van Stadsoevers hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 16 
november 2010 de proeftuinsubsidie toegekend. Een deel van die subsidie wordt gebruikt voor de aanleg 
van het Smart Climate Grid. Dit is een unieke en innovatieve laagtemperatuur warmtevoorziening waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de(rest) warmte van de afvalverbrandingsinstallatie van Sita. De raad wordt 
voorgesteld -onder de voorwaarde dat Gedeputeerde Staten besluiten tot het toevoegen van de subsidie 
van de locatie Oost van € 1,5  miljoen aan de subsidie voor het Smart Climate Grid - te besluiten tot 
aanleg van het Smart Climate Grid in Stadsoevers en daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 6 
miljoen met als dekking de subsidie die Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft toegekend voor 
het Smart Climate Grid. Tevens wordt de raad gevraagd  het college op te dragen om  in overleg met 
betrokken partijen een geschikte exploitatievorm  voor het Smart Climate Grid uit te werken.   
Portefeuillehouder: wethouder Adriaansen 



__________________________________________________________________________________  
 
Blok Bestuur: vanaf 19.50 uur 
____________________________________________________________________________________ 
 
B1 Aanvullend HPO 2012: vervangen dakbedekking en boeiboorden basisschool De Stappen 
te Wouw. 
De aanvragen voor onderhoudsvoorzieningen zijn in het HPO 2012 niet opgenomen, maar worden 
meegenomen in een nog op te stellen Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP). Door stichting Katholiek 
Primair Onderwijs Roosendaal (KPO) is een aanvraag ingediend voor het vervangen van de 
dakbedekking en de boeiboorden bij basisschool de Stappen te Wouw. Gezien de ontstane 
onacceptabele situatie is sprake van urgentie en is het separaat beschikbaar stellen van middelen voor 
vervanging van het dak gewenst. Deze voorziening is opgenomen in het aanvullend Huisvesting 
Programma Onderwijs 2012. De raad wordt voorgesteld het benodigde krediet beschikbaar te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Raadsmededeling 7B-2012 Voortgang transities Agenda van Roosendaal 
Portefeuillehouder: college van B&W 
Op verzoek van de fractie CDA. 
 
Raadsmededeling 10B-2012 Integraal horecabeleid 
Portefeuillehouder:wethouder Verbraak  
Op verzoek van de fractie CDA. 
 
Raadsmededeling 12B-2012 Hoofdlijnenakkoord Stadsoevers 
Portefeuillehouder:wethouder Adriaansen 
Op verzoek van de fractie CDA. 
 
 

 
  

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op www.raad.roosendaal.nl en liggen tevens ter inzage bij de 

informatiebalie van het stadskantoor, de openbare bibliotheken. 


