
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 Bestuur 22 januari 2014:

Er kan nog niet geëvalueerd worden omdat nog 

overleg wordt gevoerd met Strukton en er nog geen 

financiële eindafrekening heeft plaatsgevonden.

Commissie Bestuur 28 januari 2015:

Wethouder Lok meldt dat er vorderingen zijn, maar de 

evaluatie nog niet gereed is. Deze evaluatie komt dit 

jaar.

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:

 Hierin wordt aangegeven dat het college heeft 

besloten om de bouwcombinatie Strukton-Rasenberg 

te laten dagvaarden door de stadsadvocaat. 

De dagvaarding richt zich op een 3-tal zaken, nl:

- Het oplossen van de resterende probleempunten;

- Het verlengen van genoemde garantietermijn;

- Het verhalen van de door gemeente gemaakte 

kosten.



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. 

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.



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.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2014-A2 26-11-2014 Strategische Agenda

Er wordt toegewerkt naar een uitvoeringsprogramma 

Strategische Agenda Regio West-Brabant. De finale 

besluitvorming in AB en DB vindt in januari 2015 plaats. Hij 

zal daarna hierover een terugkoppeling aan de commissie 

geven.

Burgemeester

Niederer

Raad 3 september:

Burgemeester Niederer ligt toe dat het 

uitvoeringsprogramma is besproken in het AB van 9 

juli jl. Er is afgesproken dat gekeken wordt of alles in 

het uitvoeringsprogramma staat wat gewenst is. Na 

een ambtelijke consultatie door de Regio West-

Brabant bij de 19 gemeenten wordt er een finale klap 

op gegeven. 

De burgemeester stelt voor om hier voorafgaand 

hieraan het uitvoeringsprogramma te delen met de 

raad om hiervoor input te leveren voor de consultatie.

Het uitvoeringsprogramma komt in november naar de 

raad, i.c.m. reactie op Veerkrachtig bestuur.

2015-A1 28-1-2015 24-uursvraag SP inzake Huisuitzettingen

In de Commissie Bestuur van 28 januari 2015 heeft de SP 

na bespreking van het agendapunt over huisuitzettingen 

gemeld te overwegen een motie in te dienen in de 

raadsvergadering van 11 februari 2015. Door de 

portefeuillehouder is aangegeven in het voorjaar met een 

plan van aanpak te komen. Op basis van de toezegging 

dat er een plan van aanpak komt, heeft de SP-fractie laten 

weten dit onderwerp niet als C-stuk te agenderen voor de 

raadsvergadering.

Wethouder 

Polderman

Commissie 17 september 2015:

Dit komt bij de begrotingsbehandeling aan de orde, 

met een voorstel om hiervoor een concreet budget 

beschikbaar te stellen. 

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. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-A3 8-4-2015 24-uursvraag SP Ouderbijdrage jeugdhulp

De SP verzoekt om geïnformeerd te worden over de 

beantwoording van de brief aan de Minister en Tweede 

Kamer (waarin de zorgen en bedenkingen rondom het

innen van de Ouderbijdrage in de Jeugdhulp worden 

geuit). Wethouder Polderman zegt toe de Raad te zullen

informeren over de voortgang. De SP verzoekt dit punt

op te nemen als actiepunt op de actielijst van de 

Commissie Omgeving. 

Wethouder

Polderman

De staatssecretaris zou op 1 juli het onderzoek naar 

de kosteneffectiviteit afronden en dit vervolgens na de 

zomer bespreken met de Tweede Kamer. Op dit 

moment is het onderzoeksrapport echter nog niet 

gereed en staat het onderwerp ook nog niet 

geagendeerd voor bespreking.

Raad 1-10-2015: uitslag onderzoek is nog niet bekend. 

Voorlopig wordt ouderbijdrage wel geïnd.

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

2015-A6 20-5-2015 Beschut werken in Roosendaal

Op de vraag van de VLP waarom de aanvragen beschut 

werken -die sinds 1 januari 2015 bij het UWV dienen te 

worden ingediend- uitblijven, antwoord wethouder 

Verbraak dit nader uit te zullen zoeken.   

Wethouder 

Verbraak

In de raadsmededeling 44O-2015 is hier antwoord 

op gegeven nl:

In tegenstelling tot het oud instrument beschut 

werken (WSW) kan het nieuw instrument beschut 

werken (participatiewet) maar voor een zeer 

beperkte groep ingezet worden. 

2015-A7 27-05-2015 

(Commissie 

Bestuur)

Communicatiestrategie

Zodra nieuwe communicatiestrategie gereed is zal deze 

naar de raad worden gezonden

Burgemeester 

Niederer



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-A10 10-6-2015 RvS Grondprijsbeleid

Bij de behandeling van het Raadsvoorstel Grondprijsbeleid 

heeft wethouder Theunis toegezegd dat, zodra er 

helderheid is over hoe de flexibele grondprijzen uitpakken, 

de raad zal worden bericht over of het bedrag van 160 

euro per m² voor snippergroen nog kan zakken. De raad 

wordt hierover voor het einde van het jaar bericht. 

Wethouder 

Theunis

2015-A11 11-6-2015 Kadernota 2016 - Fonds 'Nog te bestemmen' begroting 

2016

Wethouder Theunis heeft toegezegd de strekking van de 

ingediende motie Fonds 'Nog te bestemmen' begroting 

2016 over te nemen (motie is niet in stemming gebracht):

Besluit het college te verzoeken:

1. Het (extra) aanbestedingsvoordeel beheer en exploitatie 

De Stok van € 282.500 en € 524.000 zijnde het niet-

geoormerkte voordeel uit de Meicirculaire in een fonds te 

storten in een tijdelijk reserve “nog te bestemmen”. Totale 

storting € 806.500,-

2. Voor besteding van deze middelen voor de 

begrotingsbehandeling voorstellen/scenario‟s aan de raad 

voor te leggen.

 

Wethouder 

Theunis

Dagmail 6 oktober 2015:

Voor de begrotingsbehandeling komt het college met 

een voorstel voor besteding 'Nog te bestemmen'.

Het college stelt de raad in de gelegenheid hiervoor 

suggesties/voorstellen te doen.



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 Kadplein 2 opgesteld worden. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-A17 11-6-2015 Kadernota 2016 - Steunfonds Uitzettingen

Wethouder Polderman heeft toegezegd de strekking van 

de ingediende motie Steunfonds Uitzettingen over te 

nemen (motie is niet in stemming gebracht):

Besluit het college te verzoeken:

* De mogelijkheden en financiële kaders te onderzoeken 

om samen met woningcorporaties een 

 „Steunfonds huisuitzettingen‟ te vormen met als doel 

huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden zoveel 

mogelijk trachten te voorkomen

* Tevens in het verlengde hiervan te onderzoeken of en 

hoe de schuldhulpverlening verbeterd kan worden;

* De resultaten van beide onderzoeken voor 1 oktober 

2015 de raad aan te bieden.

Wethouder 

Polderman

Deze motie wordt voor 1 oktober afgehandeld. 

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

2015-A23 15-10-2015

Raad

Schriftelijke vragen werkzaamheden Boulevard 

Antwerpia

Op aanvullende vragen van de Nieuwe Democraten over 

de werkzaamheden Boulevard Antwerpia zegt wethouder 

Schenk toe na te gaan of in de in het antwoord 

aangegeven kosten ook de kosten van werkzaamheden 

buiten het civieltechnische kunstwerk zijn verwerkt, al dan 

niet met een bijdrage van het Waterschap.

Wethouder 

Schenk

Zie antwoorden op de dagmail d.d. 21 oktober 2015. 

Voorstel: afvoeren van de Actielijst



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-A24 15-10-2015

Commissie

RM 44O-2015 Herstructurering WVS-Groep

Wethouder Verbraak heeft toegezegd de volgende vragen 

schriftelijk te zullen beantwoorden: 

1. Wat is het percentage van mensen die via Baanbrekend 

aan de slag gaan en na 6 maanden nog aan het werk zijn? 

2. Hoeveel procent heeft Baanbrekend tot nu toe 

bemiddeld en geplaatst van de groep mensen met een 60-

80% inverdiencapaciteit. Wat is het resultaat?   

3. Zijn er bij de gemeente of bij het leerwerkbedrijf 

concrete aanvragen gedaan voor beschut werk? 

Wethouder 

Verbraak

Zie antwoorden op de dagmail d.d. 20 oktober 2015. 

Voorstel: afvoeren van de Actielijst

2015-A25 21-10-2015

Raad

1e Begrotingsraad 

Wethouder Schenk heeft toegezegd om de problemen die 

in verhardingen zijn ontstaan door de in het verleden 

verkeerd geplante bomen, nog voor de begrotingsraad van 

4 november a.s. inzichtelijk te maken, met daarbij een 

opgave van de kosten voor herstel. De fractie van de 

Roosendaalse Lijst heeft in tweede termijn bevestigd een 

dergelijk overzicht van kosten nog graag te willen 

ontvangen.

Wethouder 

Schenk

Zie afdoening van deze toezegging in de dagmail van 

29 oktober 2015. 

Voorstel: afvoeren van Actielijst

2015-A26 21-10-2015

Raad

1e Begrotingsraad

De VLP heeft een aantal reserves genoemd die wat de 

fractie betreft kunnen worden opgeheven (betreft: 

Courage, koffieshops en stimuleringsbijdrage). Ten 

aanzien van deze reserves heeft wethouder Theunis 

aangegeven dat deze tot het domein van de burgemeester 

behoren. Wethouder Theunis heeft toegezegd bij het 

college na te zullen vragen of hier wat mee gedaan wordt. 

Wethouder 

Theunis



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-A27 21-10-2015

Raad

1e Begrotingsraad

Omtrent de vluchtelingenactualiteit heeft wethouder 

Polderman aangegeven een aparte bijeenkomst met de 

raad te willen organiseren om te kijken hoe de 

Roosendaalse samenleving hierbij betrokken kan worden. 

Wethouder 

Polderman

2015-A28 21-10-2015

Raad

1e Begrotingsraad

Wethouder Schenk heeft aangegeven dat het 

aanbestedingstraject voor openbare verlichting voor de 

komende vijf jaar momenteel loopt. Wethouder Schenk 

heeft toegezegd om op korte termijn aan te geven wat de 

consequenties zullen zijn voor het bestek, bij het meer 

toestaan van LED verlichting.   

Wethouder 

Schenk

Zie afdoening van deze toezegging in de dagmail van 

29 oktober 2015. 

Voorstel: afvoeren van Actielijst


