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Toelichtende vragen  

 

Vraag 1) 

Wat is de reactie van Connect op “Gemeentelijk rapport in samenwerking met Stuurgroep Binnenstad”? 

Antwoord 

De heer Derison van “Connect” heeft gesteld, dat de twee nota’s goed op elkaar aansluiten. 

Vraag 2) 

Wat wordt de invulling die het college aan ‘Cockpit Binnenstad’ gaat geven? 

Antwoord 

Daar zijn we nog mee bezig. Het college wil daarover overleggen in de Stuurgroep Binnenstad (waarin 

vastgoedeigenaren en Collectief Roosendaal zitting hebben).  Gezien het feit dat 7 november jl. een, overigens 

door het college ondersteunde, motie in de raad is aangenomen “Bestuursopdracht Binnenstad” lijkt het 

verstandig om met name de gezagvoerder in de cockpit, de externe deskundige, pas te benoemen als duidelijk 

is welke de kaders zijn, die de raadscommissie aan de cockpit gaat meegeven. Immers deze kaders zullen de 

competenties, kennis en vaardigheden gedeeltelijk bepalen van de externe deskundige. 

 

Vraag 3) 

Connect adviseert een duidelijke koers te bepalen en koersvast te zijn, welke duidelijke koers heeft het college 

bepaald en hoe is de koersvastheid geborgd? 

 

Antwoord 

De duidelijke koers van het college is dat eerst en vooral de basis op orde moet worden gebracht. 

Tegelijkertijd wordt onder begeleiding van een externe deskundige de koers bepaald voor de middellange 

termijn: welke functies zijn belangrijk voor Roosendaal? Hoe kan Roosendaal zich onderscheiden en welke 

prioriteiten moeten er worden gesteld? Hoe komen we tot een compactere binnenstad? Enz. 

Vraag 4) 

Connect adviseert om kwaliteit te laten prevaleren boven kosten als het gaat om voorzieningen voor de stad. 

Hoe heeft u dit advies vertaald naar uitvoering, hoeveel geld is hiervoor uitgetrokken of op welke andere 

manier(en) gaat men dit bekostigen? 

 

Antwoord 



Voor de langere termijn is (nog) geen geld beschikbaar, maar zullen er eerst goede plannen moeten worden 

gemaakt onder begeleiding van de externe deskundige. Daarna is het weer aan college en raad hiervoor geld 

te voteren. Het mag duidelijk zijn dat naast de gemeente ook de vastgoedeigenaren een belangrijke rol 

hebben. 

Vraag 5) 

Exact welke conclusies uit het rapport van Connect heeft het college ter harte genomen, welke niet en wat 

verstaat het college onder ter harte nemen? 

 

Antwoord 

Het college heeft beide notities overgenomen: niet hangen blijven in het verleden, koers bepalen, koersvast te 

blijven en kwaliteit laten prevaleren. De basis op orde brengen is vervolgens de eerste stap in het komende 

proces. Het college is verder van mening dat er een autonome ontwikkeling gaande is, die ertoe leidt dat de 

binnenstad compacter wordt. Dat proces moet zo goed mogelijk begeleid worden. 

Vraag 6) 

Aan welk profiel moet de aan te trekken externe deskundige voldoen, hoe is dit profiel tot stand gekomen, 

aan welke eisen moet deze voldoen, wat mag deze kosten en hoe gaat u dit bekostigen? 

Antwoord 

Het college wil in overleg met de Stuurgroep Binnenstad bekijken wie voor deze taak het beste geschikt is. 

Met de ingestelde raadscommissie zal nog gesproken worden over hun rol in dit proces. 

 


