
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

Berpa 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 Structuurvisie 2014, 

Woonagenda 2015, Detailhandelsnota 2015 en 

aanpak binnenstad zijn de nodige inspanningen 

gedaan om leegstand om te buigen. Na de zomer 

wordt de raad geïnformeerd over de laatste stvzkn. Er 

wordt dan een overzicht gegeven van het huidige 

ingezette beleid en de effecten daarvan. 

St. v. zkn: voor het kerstreces is de raad via een brief 

van wethouder Lok geïnformeerd. Deze brief is in de 

raad van 26 januari 2017 besproken. De fractie van de 

PvdA heeft een motie "Alles omvattende aanpak 

leegstand" ingetrokken, nadat wethouder Lok heeft 

aangegeven geen nadere instrumenten nodig te 

hebben bij het terugdringen van Leegstand. Wel heeft 

de fractie aangegeven dit nauwlettend te zullen volgen. 

Een motie van de Nieuwe Democraten "Integrale 

aanpak leegstand" is wel in stemming gebracht, maar 

niet aanvaard.

Voorstel: afvoeren van de motielijst.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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. 

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



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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. 

Voor het uitvoeren van het traject is, conform het 

advies van de werkgroep, extern professional Allies 

Swinnen aangetrokken. Op een interactieve manier 

wordt er gewerkt in werkgroepen genaamd 

PleinGroepen en vinden dialooggesprekken met 

diverse partijen plaats. De Cultuurnota is op 21 

december 2016 aangeboden aan het college, 

vertegenwoordigd door Hans Verbraak. 

Raadsmededeling 85B-2016 Cultuurnota van 

Cultuurnetwerk Roosendaal i.c.m. het raadsvoorstel 

Cultuurnota zit in de Raadscyclus.



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.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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'. 

Beantwoording raadsvraag inzake exploitatie 

muziehuis de Suite (d.d. 7 december 2016):

"Mede naar aanleiding van de motie Transitie 

muziekonderwijs de Suite (d.d. 4-11-2015) is besloten 

de Suite in ieder geval tot en met 2019 van de 

verkooplijst af te halen. Alle contracten die tot dusver 

zijn afgesloten hebben de gangbare looptijd van 1 jaar 

met mogelijkheid tot verlenging."

Raadsvoorstel Cultuurnota: Voorgesteld wordt om De 

Suite te laten verworden tot het nieuwe Cultuurhuis.



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. 

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 is de raad geïnformeerd  

over de voortgang van het herstructureringsproces van 

de WVS-groep. Daar waar wijzigingen de bevoegdheid 

van de gemeenteraad betreffen zullen separate 

raadsvoorstellen worden voorbereid.  

De raad heeft een zienswijze op het concept 

Herstructureringsplan kenbaar gemaakt. Het 

definitieve Raadsvoorstel Herstructureringsplan WVS-

groep en ketensamenwerking komt in april 2017 

richting raad. 

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.

Aangenomen amendement in raadsvergadering 14 juli 

2016: storting bestemmingsreserve ontsluiting 

Tolberg. Het gaat om een bedrag van 250.000 euro



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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.

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

Berap 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 Structuurvisie 2014, 

Woonagenda 2015, Detailhandelsnota 2015 en 

aanpak binnenstad zijn de nodige inspanningen 

gedaan om leegstand om te buigen. Na de zomer 

wordt de raad geïnformeerd over de laatste stvzkn. Er 

wordt dan een overzicht gegeven van het huidige 

ingezette beleid en de effecten daarvan.

St. v. zkn: voor het kerstreces is de raad via een brief 

van wethouder Lok geïnformeerd. Deze brief is in de 

raad van 26 januari 2017 besproken. De fractie van de 

PvdA heeft een motie "Alles omvattende aanpak 

leegstand" ingetrokken, nadat wethouder Lok heeft 

aangegeven geen nadere instrumenten nodig te 

hebben bij het terugdringen van Leegstand. Wel heeft 

de fractie aangegeven dit nauwlettend te zullen volgen. 

Een motie van de Nieuwe Democraten "Integrale 

aanpak leegstand" is wel in stemming gebracht, maar 

niet aanvaard.

Voorstel: afvoeren van de motielijst.



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 Regionaal Kompasonderzoek 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.

Stv.zkn.: 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 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.

St v. zkn. december 2016 - Raadsmededeling 79O-

2016 Stand van zaken opvang chronisch 

drugsverslaafden.

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-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

De opgave ‘oostwest-fietsverbinding’ wordt in 

samenhang bezien met de andere fiets-gerelateerde 

opgaven die voorliggen, zijde:

‘Scootervrije binnenstad (programma begroting 2017), 

Uitbreiding extra nietjes binnenstad (motie d.d. 21 juli) 

en de heroriëntatie van de fietsenstalling Markt (cf. 

Roosendaal: Gezonde Stad)

Het college werkt aan een samenhangend en integraal 

plan van deze vier opgaven. Verwachting is dit plan 

voor de zomer (2017) af te kunnen ronden.

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." 

In de raadsmededeling 9-2017 van 9 februari 2017 is 

de pilot maatwerkfonds aangekondigd. Dit dient als 

antwoord op de motie ‘Jongeren uit de Jeugdzorg 

goed op weg’.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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. 

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-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. 

De cultuurnota die 21 december 2016 is aangeboden 

aan het college vanuit het Cultuurnetwerk Roosendaal 

zal de basis worden voor verder onderzoek naar de 

behoefte aan een cultuurfonds. 

Raadsmededeling 85B-2016 Cultuurnota van 

Cultuurnetwerk Roosendaal i.c.m. raadsvoorstel 

Cultuurnota zit in de Raadscyclus.



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. 

Raadsmededeling 14-2017 Motie beloning voor 

mensen met een bijstandsuitkering zit in de 

raadscyclus. Hierin wordt aangegeven dat het college 

het niet verstandig acht om mensen in de uitkering 

extra te belonen middels een financiële prikkel (dit 

wordt in de raadsmededeling nader toegelicht).

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-M35 21-7-2016

Kadernota

Motie 19 - Extra vuilnisbakken

Besluit:

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

plaatsen

wethouder 

Schenk 

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.

Dit wordt in samenhang bezien met andere fiets-

gerelateerde opgaven die voorliggen, zijde:

‘Scootervrije binnenstad (programma begroting 2017), 

motie Oost-west fietsverbinding door de Stad en de 

heroriëntatie van de fietsenstalling Markt (cf. 

Roosendaal: Gezonde Stad)

Het college werkt aan een samenhangend en integraal 

plan van deze vier opgaven. Verwachting is dit plan 

voor de zomer (2017) af te kunnen ronden.

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-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.

Raadsmededeling 73O-2016 Integraal armoedebeleid 

is op 1 december 2016 aan de raad aangeboden en zit 

in de raadscyclus.

2016-M44 10-nov-16 Motie onderzoek verlaging lokale lasten

Draagt het college op:

Te onderzoeken of een structurele lokale lastenverlaging van circa € 

40 tot € 75 per gezinshuishouden haalbaar is en deze verlaging 

vervolgens te betrekken bij de behandeling over de extra financiële 

ruimte vanaf 2017 (beraadslaging besteding middelen in 

bestemmingsreserve ‘Nog te bestemmen bedragen’).

wethouder 

Theunis

2016-M45 10-nov-16 Motie verhogen kwaliteitsniveau Groen en Grijs

Draagt het college op:

De raad een voorstel voor te leggen om gefaseerd het 

kwaliteitsniveau Groen en Grijs te verhogen en dit voorstel te 

betrekken bij de behandeling over de extra financiële ruimte vanaf 

2017 (beraadslaging besteding middelen in bestemmingsreserve ‘Nog 

te bestemmen bedragen’).

wethouder 

Schenk 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M46 10-nov-16 Motie burgerakkoord Roosendaal

Besluit om:

1. Een besluitvormend proces in 3-fasen te faciliteren dat moet leiden 

tot een burgerakkoord. Dit op basis van een startnotitie en het 

participeren van onze inwoners die meedenken en onderhandelen 

over het verdelen van de extra financiële ruimte die vanaf 2017 

beschikbaar komt in onze gemeente;

2. In dit proces in ieder geval gebruik te maken van online en offline 

raadpleging van onze inwoners;

3. De facilitering en vormgeving van dit proces uit te laten werken 

door de werkgroep ‘Burgerakkoord Roosendaal’ bestaande uit 

raadsleden, collegeleden en ambtenaren en dit proces voor het 

kerstreces vast te stellen;

4. De uitkomst: het ‘Burgerakkoord Roosendaal’ onderdeel te laten 

uitmaken voor een extra raadsvergadering uiterlijk in april 2017;

2016-M48 10-nov-16 Motie geen kind mag opgroeien in armoede

Draagt het college op om:

vangnet naar uitweg’ naar de Raad te komen met een kindpakket, 

een plan van aanpak om armoede onder kinderen beter te bestrijden, 

waarbij duurzame resultaten (doorbreken vicieuze cirkel) worden 

geboekt, waarbij:

1. De gedefinieerde doelgroep ‘kinderen in armoede’ niet beperkt 

wordt tot kinderen uit bijstandsgezinnen, maar dat ook de verborgen 

armoede aangepakt wordt, zoals kinderen van ouders in de 

schuldhulpverlening;

2. Er nauw samengewerkt wordt met zowel nationale als lokale 

instanties die zich inzetten voor de bestrijding van kinderarmoede om 

te komen tot een integrale aanpak;

3. Het geld terecht komt bij de kinderen voor wie het geld bedoeld is 

en de gemeente aangeeft hoe zij deze kinderen bereikt;

4. Kinderen worden betrokken om te inventariseren wat zij vinden dat 

zíj nodig hebben om te kunnen participeren;

wethouder van 

Poppel

Raadsmededeling 5-2017 Kindpakket 2017 is op 26 

januari 2017 via de dagmail aan de raad aangeboden 

en zit in de raadscyclus (in combinatie met rvs 

Onderzoek Rekenkamer West-Brabant - 

Armoedebeleid en RM 73O-2016 Integraal 

Armoedebeleid).



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M49 8-dec-16 Motie Blijverslening

Draagt het college op:

Duurzaamheidslening in het eerste kwartaal van 2017 met een 

voorstel te komen dat uitkomst kan bieden bij het ondersteunen van 

inwoners om zelf hun eigen woning levensloopbestendig te maken.

“onderzoek naar huisvesting ouderen”.

wethouder 

Theunis

2016-M50 8-dec-16 Motie Starters op de woningmarkt

Draagt het college op:

Roosendaalse revolving fund bij SVn, voor de verstrekking van naar 

schatting 60 startersleningen;

structurele lasten van €50.000 te komen met een begrotingswijzing 

waarbij deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve nog te 

bestemmen bedragen;

wethouder 

Theunis
Alles is geregeld voor het extra budget van 2 miljoen. 

Aanvragen voor startersleningen worden al weer 

volop ingediend. 

Voorstel: Motie afvoeren van motielijst

2016-M51 8-dec-16 Motie uitbreiding toezicht en handhaving

Besluit het college op te dragen:

1. Om het team Veiligheid Toezicht en Handhaving structureel meer 

in te zetten op die situaties die door de burger als overlast gevend 

ervaren worden;

2. Daarbij vaker, integraal, regionaal en multidisciplinair, met andere 

overheden en of bevoegde instanties, controles uit te voeren om 

misstanden te voorkomen;

3. Hiervoor een structureel budget voor extra capaciteit Toezicht en 

Handhaving van € 100.000 beschikbaar te stellen. Dekking wordt 

gevonden binnen het begrotingsoverschot 2017 en wordt daarna 

structureel in de begroting verwerkt.

Burgemeester 

Niederer



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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. 

Stukken zijn te vinden op: 

https://www.roosendaal.nl/biomineralenfabriek

RAAD 22 DECEMBER 2016

Het voorstel was om deze motie van de motielijst af te 

voeren, echter op verzoek van de SP is deze motie 

blijven staan totdat nadere informatie over de 

vergunningverlening aan de raad kan worden 

verstrekt.  

Voorstel: Motie afvoeren van motielijst (motie 

omgevingsvergunning Biomineralenfabriek blijft 

nog op de motielijst staan)

2016-M52 22-dec-16 Motie Stadskantoor blijft in verbinding met Mariadal

Draagt het college op:

1. Mariadal en omgeving niet te beperken in verdere 

gebiedsontwikkeling en daarbij een duidelijke verwevenheid te 

realiseren met het te renoveren Stadskantoor, middels onder meer:

- een fiets- en wandelverbinding tussen station en binnenstad door het 

gebied, met zicht op de historische tuinen en boomgaard van 

Mariadal;

- een vermindering van parkeerdruk voor de woonstraten ten noorden 

van het gebied.

2. Om samen met de betrokken partijen deze gebiedsontwikkeling 

van het Stadskantoor en Mariadal en omgeving vorm te geven;

Wethouder 

Theunis



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M53 22-dec-16 Motie Uitgangspunten Stadskantoor

Besluit de raad uit te spreken dat:

1. De middelen die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen voor de 

huisvesting van het bestuur en de organisatie kaderstellend zijn.

2. Bij de uitwerking van de plannen het dienstverleningsconcept zoals 

verwoord in de raadsmededeling 62B-2014 (strategische opgave 

dienstverlening) als uitgangspunt wordt gehanteerd.

3. Bij de uitwerking van de plannen het komen tot een energieneutraal 

gebouw als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Wethouder 

Lok

2016-M54 22-dec-16 Motie SP Participatie van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt 

Verzoekt het College

1. Onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor het oprichten van 

een ‘Werkbrigade’ onder aansturing van de gemeente waarbij 

mensen een salaris verdienen en ondersteuning krijgen bij het 

verrichten van hun werk, daarbij ook te bezien in hoeverre de WVS 

een begeleidende/coachende rol kan spelen;

2. Aan het onderzoek een financiele analyse te koppelen met een 

vergelijking van de kosten van uitkeringen en re-integratieactiviteiten 

voor deze doelgroep aan de ene kant en de kosten van de oprichting 

van een gemeentelijke ‘Werkbrigade’ aan de andere kant;

3. De Raad voor de zomer van 2017 over de uitkomsten van het 

onderzoek, de daarin opgenomen financiële analyse en de verdere 

stappen te berichten.

Wethouder 

Verbraak 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-M55 22-dec-16 Motie CDA Maatwerk re-integratie en participatie

Draagt het college op om: 

•  Op basis van artikel 21 van de Re-integratie Verordening nadere 

regels op te stellen, waarbij een knelpuntenvoorziening in het leven 

wordt geroepen om in gevallen van noodzaak en na een expliciete 

beoordeling, maatwerk te leveren ten einde de optimale win-win 

situatie van de koppeling van de kwetsbare werknemer en de 

optimale begeleiding door de werkgever in de non-profit sector in 

stand te kunnen houden en daarmee de continuering van een zinvolle 

werkplek en persoonlijk levensgeluk van een goed participerende 

doelgroep te borgen; 

•  De raad over deze op te stellen nadere regels te informeren via een 

raadsmededeling;

•   Hiervoor dekking te vinden in de Risicoreserve Sociaal Domein (en 

daarna structureel in de begroting te verwerken). 

Wethouder 

Verbraak

Zie memo wethouder Verbraak - Uitvoering Motie 

Maatwerk re-integratie en participatie (dagmail 28 

februari 2017): 

De raad wordt in het tweede kwartaal van 2017 bericht 

over de voortgang van deze motie. 

2017-M1 26-jan-17 Eigenstandige Motie - Voorkomen sluiting buurthuizen

Draagt het college op:

1. Te komen tot een andere subsidiestructuur voor dorps- en 

buurthuizen, waarbij maatwerk en accentverschuiving van ‘steen 

gesubsidieerd’ naar ‘activiteit gesubsidieerd’ uitgangspunten zijn en 

deze te voorzien van een upgrade.

2. Voor de behandeling van de financiële ruimte met een plan te 

komen, dat ervoor zorgt dat buurthuis organisaties, bij bewezen 

behoefte in wijk of dorp, niet zonder huisvesting voor hun huidige en 

geplande activiteiten geraken en dat deze, bij voorkeur maar niet 

uitsluitend, in hun huidige huisvesting gecontinueerd kunnen worden

Van Poppel



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-M2 26-jan-'17 Motie - laat jongeren niet tussen wal en schip vallen. Op weg 

naar een gouden toekomst.

Draagt het college op om:

1. Met een integraal aanvalsplan te komen waarin de problematiek 

volledig in kaart is gebracht en waarbij de te ondernemen acties 

(onder meer op de aspecten van bureaucratie, communicatie, 

samenwerking en maatwerk) SMART zijn uitgewerkt;

2. De raad hierover voor 1 april 2017 middels een raadsmededeling te 

informeren;

Verbraak

2017-M3 16-2-'17 Motie - Omgevingsvergunning biomineralenfabriek

Draagt het College op  :  

1. De omgevingsvergunning fase 1 (milieuvergunning) voor de 

biomineralenfabriek af te wijzen; 

2. De raad middels raadsmededelingen op de hoogte te houden van 

de afwikkeling en gevolgen hiervan; 

3. Maximale openheid en transparantie voor de burger te verschaffen 

in het verdere proces. 

Lok



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-M4 23-2-'17 Motie - Heroverweging vrij-liggend fietspad Leemstraat

Draagt het College op,

1. De wethouder op te roepen om op korte termijn een bestuurlijk 

overleg met zijn ambtsgenoot in Rucphen te hebben waarin 

aangegeven wordt dat vanuit de gemeente Roosendaal een dringend 

beroep op de gemeente Rucphen wordt gedaan om alsnog 

medewerking te verlenen voor de aanleg van een vrij-liggend fietspad 

aan de noordzijde aan de Leemstraat en hun eerder afgegeven 

standpunt van 2 december 2016 (waarin wordt aangegeven dat zij de 

aanleg van een fietspad in de Leemstraat niet wenselijk achten) te 

herzien.

2. De gemeenteraad (na besluit van de gemeente Rucphen) hierover 

zo snel mogelijk   te informeren en indien de gemeente Rucphen haar 

standpunt herziet, de raad op korte termijn te informeren over het 

verdere tijdspad en de financiële consequenties (met betrekking tot 

het raadsbrede aangenomen amendement van Investeringsimpuls 

Leemstraat d.d 4 november 2015 ad. € 1 miljoen) inclusief de aanleg 

van een vrij-liggend fietspad aan de noordzijde van de Leemstraat.    

Lok


