
M O T I E L I J S T

OPENSTAAND

Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2011-M1 2-11-2011 Motie duurzaamheidsmaatregelen De Sponder

Het college op te dragen:

- De raad bij het nieuw in te dienen voorstel voor de 

kredietstelling m.b.t. de unilocatie sbo De Sponder, tevens 

voorstellen te doen voor energiebesparende maatregelen 

en energiedoelstellingen

Wethouder 

Verbraak

Op 30-10-2012 is door het college de locatiekeuze 

vastgesteld voor Van Goghlaan 8. 

Verwerking van de duurzaamheidsmaatregelen kan 

pas in de loop van 2013 het geval zijn. Bij aanvraag 

van het krediet aan de raad zal een paragraaf gewijd 

zijn aan te nemen duurzaamheidsmaatregelen. 

Zie raadsmededeling 76B -2012

Met RM 35B-2014 raad geïnformeerd over nieuwe 

ontwikkeling omtrent het JZOC.

In juni 2015 is de locatie voor de gezamenlijke 

huisvesting van Sponder en Fakkel vastgesteld (zie 

raadsmededeling 30B-2015). Tevens is een 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om de 

planvorming te starten. Middels het jaarlijkse 

Huisvesting Programma Onderwijs (2016) zal de 

gemeenteraad in december 2015 worden gevraagd 

het realisatiekrediet voor de nieuwe huisvesting 

beschikbaar te stellen. Hierin wordt een voorstel met 

betrekking tot duurzaamheidsmaatregen 

meegenomen (Bestuursrapportage, peildatum 1 1juni 

2015).



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

De verwachting was dat het plan van aanpak eind 

september 2013 richting de raad zou komen. Echter in 

de commissie van 27 november 2013 geeft  

wethouder Verbraak aan, dat de notitie gekoppeld 

wordt aan het plan van Riek Bakker. Verwacht wordt 

dat dit plan in februari 2014 gepresenteerd wordt. 

Voorstel tot beantwoording van de motie wordt in juni 

middels een raadsmededeling aangeboden aan de 

raad.

2e Berap 2014: 

In het vierde kwartaal van 2014 wordt het voorstel tot 

beantwoording van deze motie in samenhang met de 

planuitwerking binnenstad aan de raad aangeboden.

Er is niet alleen sprake van een koppeling met de 

Binnenstad, maar ook met de Woonagenda. Deze 

motie wordt dus beantwoord in samenhang met de 

Binnenstad en de Woonagenda.

Wethouder Theunis heeft in de Commissie Omgeving 

van 8 april 2015 aangegeven dat een startnotitie volgt.

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015:

De notitie over leegstand wordt verwerkt in de 'Visie 

op hoofdstructuren' die in de Woonagenda 2015 is 

afgekondigd. In het raadsvoorstel Woonagenda is hier 

melding van gemaakt. 

Raad 24 september 2015: Er zal schriftelijk 

antwoord komen op de vraag wanneer de 

toegezegde startnotitie komt.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2013-M1 29-05-2013 Groene vinger 't Zand

Verzoekt het college

- Dat bij de voorbereiding van de planvorming voor het 

gebied ’t Zand recht wordt gedaan aan de uitgangspunten 

die door de raad in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

De Zoom zijn vastgesteld, inhoudende dat ‘de groene 

vinger’ tussen stad en Visdonk ter plaatse verbeterd moet 

worden.

Wethouder 

Theunis

2e Berap 2014:

Verwacht wordt voor eind 2014 te komen tot uitwerking 

van de planvorming in de vorm van een kaderstellende 

notitie. 

De invulling van het gebied 't Zand is afhankelijk van 

de keuzes die gemaakt worden in het kader van de 

Woonagenda. De motie 't Zand wordt na vaststelling 

van de Woonagenda aangeboden aan de 

Gemeenteraad. 

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015:

De woonagenda is inmiddels door de gemeenteraad 

vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de 

woningbouwprogrammering. Na het zomerreces zal 

een voorstel voor de planuitwerking voor 't Zand 

worden gepresenteerd. De motie Groene vinger 't 

Zand maakt hier onderdeel van uit. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2013-M2 13-11-2013 Businesscase Philipsterrein

Draagt het college op:

1. een Business Case Philipsterrein op te stellen om 

inzichtelijk te maken welke stappen de gemeente neemt en 

gaat nemen om voor (behoud van) werkgelegenheid in dit 

voor onze gemeente belangrijke gebied te zorgen 

2. alle mogelijk denkbare partners zoals eigenaar Philips, 

andere potentiële investeerders, REWIN, BOM, Interreg 

(EU), provincie en EZ bij de opzet van deze Business Case 

te betrekken 

3. zoveel als mogelijk subsidiestromen en/of cofinanciering 

te benutten en in te zetten 

4. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 juni 2014 de 

stand van zaken te rapporteren aan de Raad

Wethouder 

Verbraak

1e Bestuursrapportage 2014:

Op dit moment is een en ander nog in behandeling bij 

Philips. Om die reden zal de genoemde 

afhandeldatum van 1 juni a.s. niet gehaald worden.

Is onderdeel van de Economische Actieplan 

Roosendaal 2015-2015. Verschijnt 1e kwartaal 2015.

We zijn in overleg met Philips en BOM om te komen 

tot een businesscase Philipsterrein. Dit wordt 

ingebracht in de economische agenda die in 2015 

wordt opgesteld. Voorgesteld wordt de afhandeldatum 

bij te stellen naar 1e kwartaal 2015.

Commissie Bestuur 15 april 2015:

Dit terrein maakt onderdeel uit van het Economisch 

actieplan. Wethouder Lok gaat er vanuit dat dit plan 

voor de zomer zal worden opgeleverd, zodat dit na het 

zomerreces aan de raad kan worden voorgelegd. 

Wethouder Verbraak heeft tijdens de 

raadsvergadering van 24 september 2015 

aangegeven dat dit in de beantwoording van de 

schriftelijke vragen van de VLP omtrent het 

Philipsterrein aan de orde zal komen.



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)

Brief wethouder Verbraak 18 april 2014:

Beslispunt 3: Ondernemersloket en ZZP-loket ingericht 

in de vorm van accountmanager bedrijven.

2e Berap 2014:

De financiering voor het Starterscentrum wordt gedekt 

binnen de programmabegroting van 2015.

Commissie Bestuur 28 januari 2015:

Wethouder Lok meldt dat er voor actiepunt 2  in 

vervolg op de startbijeenkomst twee bijeenkomsten 

zijn geweest om informatie op te halen bij allerlei 

belanghebbenden. Eind maart is een 

vervolgbijeenkomst gepland. 

Commissie Bestuur 15 april 2015:

Twee punten van dit onderwerp zijn afgedaan. Het 

gaat nog om het onderdeel overbodige en lastige 

regels, die ondernemers graag geschrapt willen zien. 

In het kader van het project Merkbaar Minder 

Regeldruk is inmiddels een rondgang gehouden bij 

ondernemers en andere belanghebbende partijen om 

deze regels te inventariseren. Wethouder Lok zal de 

door partijen  geformuleerde prioriteiten aan de raad 

kenbaar maken.

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015:

In het kader van het project merkbaar minder 

regeldruk is een drietal interactieve sessies gehouden 

met ondernemers en andere belanghebbenden en zijn 

met hen prioriteiten gesteld. Het is nu zaak om deze 

gestelde prioriteiten om te zetten in concrete 

voorstellen en acties. Deze zijn nu in voorbereiding.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2014-M1 2-7-2014 Huisvesting cultuurondernemers

Besluitvorming hierover uit te stellen tot 1 oktober 2014 

waardoor de belanghebbenden voldoende in staat gesteld 

worden, om op grond van de beschikbare informatie, tot 

overwogen keuzes te kunnen komen. En tot nadere 

besluitvorming genomen is de huidige huurconstructie te 

verlengen tot uiterlijk 1 januari 2015.

Wethouder 

Verbraak

Commissie Bestuur 28 januari 2015:

Wethouder Verbraak zegt dat de huidige 

huurconstructie is verlengd tot 1 augustus.

Binnen 4 weken komt er meer duidelijkheid over de 

besluitvorming.

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015:

De docenten 'beeldend' en 'muziek' is onlangs 

medegedeeld dat ze tot 1 januari 2016 gebruik kunnen 

blijven maken van de panden van het voormalig 

Centrum van de Kunsten. In de tussentijd wordt 

gezamenlijk bekeken hoe het huisvestings-vraagstuk 

van de docenten gekoppeld kan worden aan de 

zoektocht naar geschikte huisvesting van andere 

culturele organisaties. De inzet daarbij zou kunnen zijn 

om te komen tot een soort van 'cultuurhuis' waarin 

diverse cultuurdisciplines onderdak hebben. We 

hebben in deze onlangs een voorstel ontvangen van 

een aantal culturele organisaties en gaan nog vóór de 

zomervakantie met deze organisaties in gesprek. Wat 

betreft de locatie van zo'n cultuurhuis staat alles nog 

open en hangt veel af van de wensen, mogelijkheden 

en onmogelijkheden bij alle partijen. Er wordt gekeken 

naar gemeentelijk én niet gemeentelijk vastgoed. Over 

het toekomstige gebruik van de Suite is daarom nog 

niets bekend. 

2014-M2 2-7-2014 Evaluatie burgerleden

Eén jaar na invoering vindt een raadsbrede evaluatie plaats

Burgemeester 

Niederer

Evaluatie gereed oktober 2015.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2014-M3 24-9-2014 Bibliotheekwerk

1. Voor 1 november 2014 te komen met een alternatief dat 

recht doet aan de Kadernota 2014, het geschetste 

alternatief van de bibliotheek (VANnU), de opmerkingen 

van alle fracties in de Commissie Bestuur van 17 

september jl. waarbij met name een kleinere kernvestiging 

en volwaardige voorzieningen met voldoende service in 

onze wijken en dorpen centraal staan, en de 

beleidsuitgangspunten van de gemeente Roosendaal;

2. De eventuele fasering c.q. vermindering c.q. schrapping 

van de korting op de bibliotheek (VANnU) van € 250.000,- 

ten laste te brengen van het transitiefonds behorende bij de 

Agenda van Roosendaal;

3. Met bibliotheek (VANnU) voor 1 januari 2015 

subsidieafspraken te maken voor de periode 2015-2018 en 

dit middels een voorstel ter besluitvorming voor te leggen 

aan de gemeenteraad.

Wethouder 

Verbraak

Zie raadsmededeling 53B-2014 van 4 november 2014:

In nauwe samenwerking tussen de gemeente en 

VanNu is een concept-meerjarenplan bibliotheekwerk 

opgesteld.

Dekking voor het tekort van €250.000 wordt  

meegenomen in de Lentebrief 2015.

Bij wijze van "overgangsjaar" wordt voor 2015 met 

VANnU nog een keer een subsidieovereenkomst 

aangegaan voor één jaar.

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015:

De subsidiekorting van 250.000 euro is uiteindeiljk niet 

gerealiseerd voor 2015. Een structurele 

subsidiekorting van 250.000 euro is vanaf 2016 als 

voorstel verwerkt in de Kadernota 2016.

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2015 heeft 

wethouder Verbraak bij de behandeling van voorstel 

32, Bestuursrapportage 2015, toegezegd dat, zodra hij 

de motie Bibliotheekwerk heeft uitgevoerd, hij dit aan 

de raad zal mededelen waarbij tevens de resultaten 

zullen worden aangegeven. 

Zie dagmail van 28 september.

Voorstel: afvoeren van motielijst.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2014-M4 29-10-2014 Decentralisaties in het sociaal domein - 

Mantelzorgbeleid

Draagt het college op om in het eerste kwartaal van 2015 

een mantelzorgbeleid te ontwikkelen met daarin onder 

andere aandacht voor waardering, informatie, advies en 

begeleiding, emotionele steun, educatie en respijtzorg en 

dit aan de raad te presenteren.

Wethouder 

Polderman

Wethouder Polderman heeft in de Commissie 

Omgeving van 8 april 2015 aangegeven dat dit 

meegenomen wordt in de discussie over het 

voorliggende veld. Hier wordt op dit moment hard aan 

gewerkt.  

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015

Het mantelzorgbeleid is integraal onderdeel van de 

beleidsnota Voorliggend Veld (Veranderagenda 

sociaal domein). Besluitvorming in het college is 

gepland voor de zomer. 

Raadsmededeling 41O-2015 Gebundelde Kracht - 

Veranderagenda Sociaal Domein is met de dagmail 

van woensdag 8 juli 2015 aan de raad aangeboden. 

Het hoofdstuk over mantelzorgondersteuning in deze 

Veranderagenda is tevens een antwoord op de motie 

Mantelzorgbeleid (2014-M20). 

Kaders voor mantelzorg zijn opgenomen in de 

Veranderagenda Sociaal Domein. Implementatie is 

reeds opgepakt. Voor eind 2015 zal de raad middels 

een raadsmededeling hierover worden geïnformeerd.

Portefeuillehouder beschouwt deze motie als 

afgedaan.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2014-M6 29-10-2014 Decentralisaties in het sociaal domein - Waarborgen 

van de bescherming van de privacy 

• Een privacyconvenant op te stellen conform de 

aanbeveling van de VNG en deze als beslisnota voor te 

leggen aan de raad. 

• Te zorgen dat medewerkers van de gemeente en 

hulpverleners training krijgen in het gebruik van het 

privacyconvenant.

• Regelmatig te evalueren of het convenant nog aansluit bij 

de praktijk en de medewerkers zich houden aan de 

afspraken.

Wethouder 

Polderman

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015

In samenspraak met de regiogemeenten wordt op dit 

moment gewerkt aan privacybeleid binnen het sociaal 

domein en de vertaling daarvan naar de praktijk, 

opgenomen in een privacyprotocol en - convenant. 

Besluitvorming in het College is gepland voor de 

zomer. 

Portefeuillehouder kan mededelen dat gewerkt wordt 

aan een privacybeleid en –protocol volgens de 

modellen van de VNG. Voortschrijdend inzicht leidt tot 

een andere aanpak, waarbij eerst aan de hand van de 

werkprocessen goede werkafspraken worden gemaakt 

over het omgaan met persoonsgegevens. VNG en 

BZK hebben daartoe een nieuw model  ontwikkeld. 

Verwacht wordt dat deze werkafspraken leiden tot het 

aanpassen van het protocol. Planning is gericht op 

eind 2015.

Raad 3 september:

Wethouder Polderman zegt dat er besluitvorming in 

het college heeft plaatsgevonden. Hij zegt toe de raad 

schriftelijk te informeren over de stand van zaken is en 

wat er door de colleges over besloten is.

De Raad is hierover geïnformeerd middels 

Raadsmededeling 45O-2015 Borging Privacy in het 

Sociaal Domein. Deze raadsmededeling staat 

vooralsnog op de werkvoorraad van de Raad. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2014-M7 5-11-2014 PB2015 - Samenhangend armoede- en minimabeleid

- Een integraal en samenhangend armoede- en 

minimabeleid op te stellen en daarbij te bezien of

en welke aanpassingen nodig zijn ten opzichte van de 

huidige situatie;

- In het voorjaar van 2015, bij de Lentebrief, dit nieuwe 

armoede- en minimabeleid aan de Raad

voor te leggen.

Wethouder

Polderman

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015

We kijken specifiek naar mogelijke verbindingen met 

de Veranderagenda Sociaal Domein. Besluitvorming 

in het College is gepland voor de zomer. 

De raad is in de dagmail van 8 juli 2015 via 

raadsmededeling 40O-2015 Integraal armoede- en 

minimabeleid geïnformeerd over het armoedebeleid, 

waarbij de afschaffing van het drempelbedrag 

bijzondere bijstand is vastgesteld als algemene 

beleidslijn. 

Portefeuillehouder beschouwt deze motie als 

afgedaan.

Tijdens de raadsvergadering van 24 september 

2015 is besloten deze motie op de lijst te laten tot 

na behandeling van raadsmededeling 40O-2015.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2014-M9 5-11-2014 Gepaste aandacht voor de herstructurering 

bedrijventerreinen

- De in het masterplan genoemde zeven projecten 

prominenter aandacht te geven in de programmabegroting 

2015;

- Bij de werkwijze herstructurering bedrijventerreinen ook te 

kijken naar de toepasbaarheid van de ambitieuze, 

participatieve werkwijze welke nu voor de binnenstad wordt 

gebruikt en dit op te nemen in de economische visie;

- Een positief signaal af te geven aan ondernemers op de 

bedrijventerreinen door op de korte termijn gelden vanuit de 

gemeente via de post onderhoud openbare ruimte in te 

zetten voor deze terreinen.

Wethouder

Verbraak

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015:

Aan de volgende projecten uit het Masterplan 

Herstructurering Majoppeveld en Borchwerf I wordt in 

2015 prominent aandacht besteed:

a. ‘Ontwikkeling terrein Suiker Unie’: De gemeente 

neemt voor wat betreft dit terrein met een

aantal bedrijven deel aan een haalbaarheidsstudie 

naar goederenverkeer over water. Overigens worden 

hier in meerdere kavels meegenomen, zo ook buiten 

Roosendaal. Initiatief hiervoor is eerder genomen door 

het Rewin. De verwachting is dat er dit jaar meer 

bekend zal zijn over de daadwerkelijke haalbaarheid.

b. ‘Verkeers- en groenstructuur Borchwerf-Oost’ en 

‘Verkeers- en groenstructuur Majoppeveld-Zuid: 

Gedeelten van Stepvelden, Neutronweg, Protonweg 

worden dit jaar qua verkeers- en groenstructuur 

aangepakt. Hiervoor zijn gelden uit het OOR 

beschikbaar gesteld.

c. ‘Benutting ongebruikte panden en kavels 

Majoppeveld’: Ook op dit vlak heeft al de nodige

herstructurering plaatsgevonden en vindt uiteraard ook 

op dit moment nog plaats. De gemeente werkt hiertoe 

onder andere nauw samen met betrokken partijen 

zoals ondernemers zelf, het Rewin, de BOM en 

bedrijfsmakelaars. Voorbeelden met betrekking tot dit 

onderwerp zijn Dickson Holland langs de A58, 

vernieuwde uitstraling Thieu van Dorst (MAN dealer) 

met daarnaast 2 nieuwe huurders APS Roosendaal en 

Premio Banden en Autoservice (langs de A58).



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

Vervolg Gepaste aandacht voor de herstructurering 

bedrijventerreinen

d. ‘Masterplan Philips-terrein’: dit onderwerp hangt 

samen met een andere motie ‘Business Case Philips-

terrein.

e. ‘Optimaliseren en uitbreiden Glasvezelnetwerk: 

Ondernemersvereniging Majoppeveld beziet op dit 

moment of er voldoende animo is bij de bedrijven voor 

glasvezel of coax. Zo ja, dan zal ook aan dit project 

uitvoering worden gegeven, aangezien er een partij is 

die hiervoor de noodzakelijke investeringen wilt doen.

Deze manier van werken wordt in het Economisch 

Actieplan opgenomen. Daarnaast wordt deze nu ook al 

toegepast bij de herstructurering van de 

bedrijventerreinen. Wij doen dit namelijk samen met 

de betrokken partners (ondernemers, 

ondernemersverenigingen, rewin, bom, parkmanagers 

etc).

Zoals aangegeven onder ad 1 onder b (verkeers- en 

groenstructuur Borchwerf-Oost en Majoppeveld-Zuid) 

worden dit jaar gedeelten van de wegen Protonweg, 

Neutronweg en Stepvelden aangepakt qua verkeers- 

en groenstructuur. Hiervoor zijn gelden via het OOR 

beschikbaar gesteld. In 2017 staat in het OOR 

bovendien een gedeelte bij Borchwerf nabij het oude 

RBC Stadion op de nominatie om te worden 

aangepakt. Daarnaast betreffen de overige hiervoor 

genoemde projecten onder ad 1 ook inzet vanuit de 

gemeente op het gebied van herstructurering van de 

bedrijventerreinen. Dit loopt weliswaar niet via het 

OOR, maar het geeft wel een positieve boost aan de 

bedrijventerreinen.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2014-M10 5-11-2014 Maatschappelijke effecten

- De nieuwe indicatoren in de programmabegroting en de 

bijlagen in overleg met de auditcommissie in 2015 te 

voorzien van zowel een nulmeting als een doelstelling voor 

2018.

- Te onderzoeken of de tweejaarlijkse metingen naar een 

jaarlijkse frequentie te brengen zijn.

- Niet enkel de laatste meting, maar ook de hieraan 

voorafgaande meetresultaten en doelstellingen op te 

nemen in de overzichten van de maatschappelijke effecten.

- Deze overzichten een plaats te geven in de producten van 

de nieuwe P&C cyclus.

Wethouder

Theunis

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015:

Op 12 januari 2015 is met de auditcommissie 

gesproken over een memo dat is opgesteld naar 

aanleiding van deze motie. De motie wordt 

meegenomen in de verdere P&C Cyclus. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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

In een brief van het College (LIS nr. 901156) is de 

Raad geïnformeerd over de stand van zaken van de 

uitvoering. Hierin is aangegeven dat op 1 juni 2015 

een startnotitie verschijnt met daarin uitgangspunten 

en een proces om vervolgens een proces te starten 

met bewoners, ondernemers en onderwijs om tot een 

breed gedragen en uitvoeringsgerichte 

duurzaamheidsagenda te komen. In overleg met de 

agendacommissie volgt een datumvoorstel voor een 

themabijeenkomst voor de raad t.b.v. bespreking van 

deze startnotitie.  

Raadsmededeling 28O-2015 (dagmail d.d. 2 juni 2015) 

- Startnotitie duurzaamheidsagenda: Bespreking 

hiervan heeft plaatsgevonden in de Commissie 

Bestuur van 1 juli 2015 (zie dagmail d.d. 4 juni 2015). 

In een brief van wethouder Theunis, die in de dagmail 

van 7 juli 2015 aan de Raad is verstrekt, wordt de raad 

de volgende stappen voorgesteld:

-Telos komt het duurzaamheidportret 2014 

Roosendaal toelichten;

-Er komt een onderzoek gelijk aan dat van de 

woonagenda waarin de beschikbare informatie over 

duurzaamheid in Roosendaal bij elkaar gebracht 

wordt;

-Er wordt een "benen op tafel" moment georganiseerd 

met college en raad. 

Door deze brief is de raadsmededeling 28O-2015 als 

C-stuk voor de Raad van 8 juli 2015 komen te 

vervallen.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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, peildatum 1 juni 2015

Offertes voor laadpalen en de installatie daarvan 

worden in samenwerking met Parkeer Beheer 

Roosendaal nader uitgewerkt. 

2014-M13 10-12-2014 Risicobeheersing bij herstart, aanpak en vervolg 

Stadsoevers

Het project Stadsoevers, de herstart, aanpak en het 

vervolg, een plaats te geven in de Planning-en 

Controlcyclus dusdanig dat de Gemeenteraad zijn 

verantwoordelijkheid kan nemen tot kaderstelling, 

eventuele bijsturing als dat in het kader van financieel 

risicobeheer en evenwichtigheid in het investeringsbeleid 

en financiële keuzes wenselijk zou worden geacht. 

Wethouder

Theunis

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015:

Teneinde de raad goed in positie te brengen wordt bij 

het aanbieden van de grondexploitatie dit najaar één 

en ander in een projectplan aangeboden. Hierop kan 

de raad een besluit nemen en conform de reguliere 

planning & control cyclus bijsturen op het project. Het 

genoemde projectplan wordt nu voorbereid, onder 

andere door een participatieproces deze zomer. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2014-M14 10-12-2014  'Beschut Werken' in Roosendaal

-Mensen die nu reeds Beschut Werken en tot de doelgroep 

behoren ook na 1 januari 2015

daarvoor in aanmerking te laten komen;

-De financiële ruimte binnen de Participatiewet daartoe aan 

te wenden en op basis daarvan ook

andere Roosendalers die tot de doelgroep behoren de 

gelegenheid te bieden voor een

‘beschutte werkplek’.

Wethouder 

Verbraak 

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015:

- Mensen die nu in een beschutte werkomgeving 

werken, vanuit de oude regeling 'Sociale 

Werkvoorziening', behouden ook na 1 januari 2015 

hun rechten. 

- De nieuwe voorziening Beschut Werken hebben we 

geregeld binnen de verordeningen en de nadere 

regels Participatiewet die we regionaal hebben 

vastgesteld. Over de opbouw van de aantallen 

plaatsingen op de nieuwe voorziening Beschut 

Werkplek loopt momenteel een onderzoek. Verder zijn 

wij bij het inregelen van de nieuwe voorziening 

Beschut Werken afhankelijk van de uitkomst van het 

herstructureringtraject van de WVS-groep.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-M1 11-2-2015 Gewijzigde begroting 2015 WVS-groep

• De Raad tijdig te betrekken bij de herstructurering van de 

WVS-groep 

Wethouder 

Verbraak 

Raadsmededeling 22O-2015 informeert de Raad over 

de stappen die in 2015 gezet worden in het kader van 

de Herstructureringsopdracht WVS. Dit plan van 

aanpak beoogd vorm te geven aan de herstructurering 

van WVS. Deze raadsmededeling zat in de cyclus van 

10 juni 2015. 

In de raadsmededeling wordt aangegeven dat de 

planning voorziet in afronding van de deelprojecten in 

de tweede helft van juni, waarna de bestuurlijke 

besluitvorming ter hand kan worden genomen. 

Afhankelijk van de planning van de 

raadsvergaderingen zal dan sprake zijn van afronding 

in september of oktober 2015.

In de Commissie Omgeving van 24 juni 2015 is 

verzocht deze motie op de motielijst te laten staan. 

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2015 heeft 

wethouder Verbraak bij behandeling van voorstel 34, 

Begrotingen 2016 (voorlopige) jaarrekeningen 2014 

GR'en,  aangegeven dat op 6 juli 2015 de 9 

portefeuillehouders van de 9 deelnemende gemeentes 

van de WVS-groep een akkoord hebben bereikt over 

de herstructureringsopdracht. Het voorstel zal kort na 

het zomerreces aan de raad worden aangeboden. 

Tevens heeft de Raad vanuit de WVS-groep c.q. Hart 

van West-Brabant een uitnodiging ontvangen ten 

behoeve van het bijwonen van een informatieavond op 

16 september jl. 

Raadsmededeling 44O-2015 Herstructuering WVS-

Groep staat gepland voor behandeling in een 

Commissievergadering. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-M2 11-2-2015 Gewijzigde begroting 2015 WVS-groep

• De begroting van de WVS-groep voortaan tijdig aan de 

Raad te verstrekken en de Raad in staat te stellen haar 

zienswijze kenbaar te maken nog voordat de begroting door 

het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld 

Wethouder 

Verbraak 

De begroting 2016 WVS-groep is op 8 juli in de Raad 

behandeld. De raad is in de dagmail van 25 juni 2015 

verzocht om voor/tijdens de behandeling in de 

Commissie bestuur op 1 juli -indien gewenst-  een 

zienswijze te geven. Een zienswijze van de PvdA is 

aangeboden aan het Bestuur van de WVS-groep, 

gekoppeld aan de zienswijze van het College. Dit 

omdat het bestuur van de WVS-Groep reeds op 6 juli 

2015 de begrotingen moest vaststellen en de stukken 

in de Roosendaalse raad pas op 8 juli geagendeerd 

stonden. In de raad van 8 juli heeft een amendement 

met daarin verwoord de eerdere zienswijze van de 

PvdA geen meerderheid van stemmen behaald.    

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli jl. is 

aangegeven dat de nieuwe vergadercyclus (start 

september 2015) een positief effect kan hebben op de 

tijdige behandeling van de stukken van 

gemeenschappelijke regelingen. Aangezien het hier 

echter om een pilot gaat (voor de duur van drie 

maanden) kan hiermee nu niet worden gegarandeerd 

dat voortaan de begroting van de WVS-groep tijdig 

aan de Raad zal zijn verstrekt. Voorstel is daarom om 

deze motie vooralsnog aan te houden.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-M3 25-3-2015 veiligheid en leefbaarheid spoorzone Roosendaal – 

Halderberge – Moerdijk

1. Zich blijvend in te zetten middels een brede lobby van 

betrokken partijen voor veiligere en alternatieve tracés en 

daar een regionale en leidende rol in te vervullen;

2. De gemeenteraad te informeren (via raadsmededelingen 

en de P&C-cyclus) welke activiteiten zijn ondernomen in de 

zoektocht naar alternatieven, alsmede de status hiervan

3. Jaarlijks te toetsen of de veiligheid in relatie tot de risico’s 

door het toenemen van vervoer van gevaarlijke stoffen in 

verhouding blijft;

4. De inwoners jaarlijks middels eigen 

communicatiemiddelen actief en transparant informeert 

over risico’s, maatregelen en voortgang lobby;

Wethouder 

Lok

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015: 
1. De drie gemeenten zetten zich in voor een ontvlechting 

van personen- en goederenvervoer. Tijdens een 

werkbezoek van staatssecretaris Mansveld (20 april jl.) is dit 

wederom nadrukkelijk aangegeven. Roosendaal blijft zich 

hiervoor inzetten via de Regio West-Brabant en onder 

andere via Havenbedrijf Rotterdam/ Zeeland 

seaports/Moerdijk en provincies Brabant, Zuid-Holland en 

Zeeland. Inzet is gericht op de TEN-T studie naar de 

spoorcorridor North sea-Mediterranean (onder andere 

RoBel-lijn).

2. De gemeenteraadsleden blijven actueel geïnformeerd 

over het proces inzake spoorzone

Roosendaal – Halderberge – Moerdijk via nieuwsbrieven en 

verkrijgen afschriften van reacties, brieven, c.a. richting 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu / ProRail, 

Eerste/Tweede Kamer, etc.

3. Een jaarlijks overzicht is op basis van de vervoerscijfers 

van Prorail via de OMWB op te stellen. Overigens is er 

volgens de Wet Basisnet Spoor een plafond gesteld aan het 

aantal jaarlijks toegestane treinen in het kader van de 

externe veiligheidsnormen. Dit plafond wordt gezien het 

beperkt aantal treinen nog lang niet bereikt.

4. Naar aanleiding van het bezoek van de staatssecretaris 

wordt er een nieuwsbrief verspreid aan burgers, raden en 

externe (spoor)partijen. Alle actuele ontwikkelingen worden 

via nieuwsbrief en alle gangbare communicatiemiddelen 

verspreid. Door middel van klankgroepbijeenkomsten 

worden de burgers van de drie gemeenten ook nog eens 

apart geïnformeerd en betrokken bij de spoorzone 

problematiek. Een nieuwe bijeenkomst volgt eind juni a.s.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-M4 25-3-2015 Vinger aan de pols II

Het college op te dragen om, bij de implementatie van de 

aanbevelingen, binnen de P&C-instrumenten (begroting, 

bestuursrapportages en jaarrekening) telkens expliciet te 

rapporteren over de voortgang en realisatie van de 

begroting en de beleidsdoelstellingen van 

Gemeenschappelijke Regelingen.

Wethouder 

Theunis

Vanuit de regio is er een geactualiseerde Kadernota 

Verbonden Partijen ontvangen. Dit wordt na het 

zomerreces voorgelegd aan de raad. 

Raad 24 september 2015: Er zal schriftelijk 

antwoord komen op de vraag wanneer de nota 

verbonden partijen naar de raad komt. 

2015-M5 22-4-2015 Evaluatie Kansen voor Kalsdonk - Motie Inzet op totale 

maatschappelijke effecten wijkprojecten

Draagt het College op

- Een aanpak te kiezen waardoor de totale 

maatschappelijke opbrengsten van wijkprojecten worden 

benut en gewaardeerd;

- In de wijze van financiering van dergelijke projecten 

rekening te houden met de totale maatschappelijke 

effecten en derhalve nog meer de budgetten van diverse 

relevante beleidsterreinen daarbij in samenhang te 

betrekken;

- De raad nader te blijven informeren over de aanpak en 

financiering van wijkprojecten.

Wethouder

Schenk

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015: 

Er worden verschillende waarderingsmethodieken 

overwogen om de waarde van maatschappelijke 

initiatieven te beoordelen. Met de methodiek van het 

Instituut van Publieke Waarden willen wij een pilot 

casus gaan uitvoeren. In deze pilot worden ook 

verschillende financieringsmogelijkheden bekeken. 

Het borgen van de waarderingsmethodiek en de 

financieringsmogelijkheden worden opgenomen in het 

programma Vitale Wijken en Dorpen. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-M6 22-4-2015 Analyse Gemeentelijk Vastgoed - Motie Behoud 

cultureel en historisch erfgoed

Draagt het College op:

- Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van 

het oprichten van een beheersstichting voor het 

onderbrengen van het huidige culturele en/of historische 

vastgoed (o.a. deel uitmakend van de categorie monument 

op de vastgoedlijst van te verkopen objecten) met als doel;

o Het in goede staat onderhouden van het erfgoed

o Het beheer van het erfgoed als goed eigenaar

o Het behoud van het erfgoed voor de Gemeenschap

o Het openstellen van het erfgoed voor inwoners, 

(school)jeugd en toeristen.

Wethouder 

Theunis

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015: 

De gemeenteraad ontvangt een raadsmededeling 

waarin wordt aangegeven dat het onderzoek niet 

binnen de gestelde termijn kan worden uitgevoerd. De 

voorgestelde onderzoekstermijn is één jaar. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-M7 22-4-2015 Analyse Gemeentelijk Vastgoed - Motie 

Maatschappelijk Vastgoed

Draagt het college op:

1. Om voor 1 juli 2015, in samenspraak met de huidige 

maatschappelijke partners, aan te geven welke 

huisvestingsoplossingen er zijn t.b.v. de huidige huurders 

en gebruikers t.a.v. de relevante panden die nu in de 

verkoopportefeuille staan opgenomen met de financiële 

consequenties daarvan om op basis daarvan te bezien of 

het desbetreffende pand dus in de verkoopportefeuille 

definitief dient te worden gehandhaafd dan wel op te nemen 

in een aparte portefeuille binnen het gemeentelijk vastgoed, 

waarin vastgoed welke niet tot de kernportefeuille behoort, 

maar de invulling ervan een niet-commerciële ofwel 

maatschappelijke doelstelling kent.

Wethouder 

Theunis

Tijdens de beraadslaging is door wethouder Theunis 

aangegeven dat hij de motie zo interpreteert, dat dit 

alleen geldt voor relevante panden die zich echt in een 

verkoopstadium begeven. Pas dan is het van belang 

om met de partner in gesprek te gaan. Burgemeester 

Niederer heeft -met instemming van de indieners van 

deze motie- verzocht deze interpretatie op te nemen in 

de notulen van de vergadering, ter nadere uitleg van 

de motie.

Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2015: 

Met de instellingen Rolstoelcentrale, Ruilwinkel en 

Voedselbank worden gesprekken gevoerd over 

huisvestingsmogelijkheden. Er worden verschillende 

opties in overweging genomen en onderzocht. De 

gemeenteraad wordt voor het zomerreces nader 

geïnformeerd over de huisvesting van deze 

initiatieven.

Op 1 juli 2015 heeft de raad in de dagmail 

raadsmededeling 36O-2015 Voortgang huisvesting 

Ruilwinkel ontvangen, waarin voor de Ruilwinkel, 

Voedselbank en Rolstoelcentrale het Aldi pand aan de 

Philipslaan als voorkeurslocatie wordt benoemd.

In de beantwoording bij het Vragenhalfuur van de raad 

van 8 juli 2015 heeft wethouder Schenk aangegeven 

dat, als het pand van de Aldi in gebruik wordt 

genomen door deze 3 maatschappelijke initiatieven, 

het Aldi pand dan van de verkooplijst gehaald zal 

worden.  



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

2015-M9 8-7-2015 Onderzoek naar Bereikbaarheid en Tevredenheid van 

de Hulp bij de Huishouding (WMO)

Draagt het College op

- Een onderzoek te doen naar de huidige bereikbaarheid en 

tevredenheid bij de Hulp bij de Huishouding (WMO) en op 

basis daarvan eventueel voorstellen voor verbetering te 

doen;

- De Adviesraad voor het Sociaal Domein actief te 

betrekken bij dit onderzoek;

- De Gemeenteraad uiterlijk in het najaar van 2015 over de 

uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen te 

informeren.

Wethouder 

Polderman 

Portefeuillehouder deelt mee dat uitvoering van dit 

onderzoek is opgepakt in samenwerking met de 

Adviesraad Sociaal Domein. Het onderzoek wordt op 

korte termijn uitgevoerd. Over de uitkomsten wordt de 

raad voor het einde van het jaar (2015) geïnformeerd.


