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Onderwerp

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?
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Beleidsterrein Omgeving
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Op 7 juli 2015 is door wethouder Theunis per brief het volgende met de raad gecommuniceerd:

Te los komt het d u u rzaa m heid portret 2OL4 Roosendaal toelichten

Er komt een onderzoek gelijk aan dat van de woonagenda waarin de beschikbare informatie

over duurzaamheid in Roosendaal bij elkaar gebracht wordt.

Vervolgens wordt een "benen op tafel moment" georganiseerd. ln deze bijeenkomst kunnen

raad en college op een laagdrempelige en informele wijze wensen, dilemma's en twijfels op

tafel leggen en deze met elkaar bespreken.

De toelichting door Telos is inmiddels gebeurd. Die was zeer informatief

Wij hebben de volgende vragen:

1. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar beschikbare informatie

over duurzaamheid in Roosendaal?

2. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot het "benen op tafel" moment met raad en

college?

3.Zijn er al concrete stappen genomen in de expertmeeting die wethouder Theunis noemt in de

startnotitie voor de duurzaam heidagenda?

Alvast dank voor uw antwoorden

Harm Emmen, D66

MichaelYap, PvdA

Klaar Koenraad, G roenLinks
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt

Vraag L

Dit is een lastig punt. Het Duurzaamheidsportret wat door TELOS is opgesteld is gebaseerd op een

omvangrijk aantal indicatoren wat gemeente breed een goed beeld geeft. Voor wat betreft
specifieke beleidsdoelen uit één van de gemeentelijke thema's in de duurzaamheidsagenda (Wonen,

Mobiliteit, Afual, Energie & Klimaat, Mens &Zorgen Groen & Water)zegt het Duurzaamheidsportret

een stuk minder. Een nieuw monitoringsproduct van TELOS, de Duurzaamheidsbalans, moet dit gat

overbruggen maar is nog niet beschikbaar. We beraden ons momenteel of dat het opstellen van een

factsheet per thema met de stand van zaken mogelijk is. Een monitoringscyclus wordt onderdeel van

de duurzaamheidsagenda.

Yraag2

De Telos-presentatie van Prof. Zoeteman met de discussie-ronde was tevens het "benen op tafel"
moment.

Vraag 3

Ja. Voor de zomervakantie wordt er een R100 georganiseerd. Dit is een bijeenkomst met 100

deelnemers vanuit bedrijven, organisaties, instellingen, bewoners en onderwijs in Roosendaal.

Tijdens deze R100 wordt ingegaan op de Duurzaamheidsambities van Roosendaal. De 100

deelnemers zijn deels direct genodigden die belanghebbende zijn voor wat betreft 1 van de 6
thema's uit de gemeentelijke duurzaamheidsagenda (Wonen, Mobiliteit, Afual, Energie & Klimaat,

Mens & Torg en Groen & Water). Daarnaast wordt ook de raad uitgenodigd en wordt een aantal

plaatsen gereserveerd voor belangstellende inwoners van Roosendaal die reageren op een open

oproep.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Toine Theunis,

Wethouder Duurzaa m heid


