
   

 Motie   

 Uitvoering interactie met de samenleving 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 26 mei 2016, 
gehoord hebben de beraadslagingen, 
 
Overwegende dat,  
 
 Op  4 november 2015 op grond van de motie ‘Interactie met de 

samenleving’  is besloten tot in goede samenwerking aan de slag te gaan 
om een interactief proces te organiseren met organisaties en inwoners 
teneinde een zo groot mogelijk draagvlak te vinden voor ideeën uit de 
samenleving om de extra voor maatschappelijke activiteiten beschikbare 
middelen van € 150.000 uit de begroting 2016 te gaan besteden; 

 Dat de aldus toe te kennen financiële vergoedingen de juridische status 
hebben van subsidie als bedoeld in artikel 4:21 Algemene Wet 
Bestuursrecht; 

 Dat op deze subsidieverstrekking de Algemene Subsidieverordening 
Roosendaal van toepassing is; 

 Dat artikel 3 lid 1 van deze verordening bepaalt dat het college het 
bevoegde bestuursorgaan is om te besluiten tot het verstrekken van 
subsidies; 

 Dat het gezien de totstandkoming en bedoeling van de 
subsidiemogelijkheid waartoe, zoals hierboven is weergegeven, de raad op 
4 november 2015 genoemd besluit nam het gewenst en geboden is dat de 
raad optimaal betrokken is bij de besluitvorming over de besteding van  
€ 150.000 in het begrotingsjaar 2016; 

 Dat hierbij van belang is dat op voorstel van de voorselectiegroep uit de 
raad, de gemeenteraad het college adviseert over de toe te kennen 
middelen en de daartoe ingediende initiatieven; 

 Een groot aantal ideeën en initiatieven voor maatschappelijke activiteiten 
zijn aangedragen waarvoor een financiële impuls benodigd is; 

 Niet alle initiatieven (volledig) vallen binnen de reikwijdte van de 
genoemde motie maar door de voorselectiegroep wel als kansrijke 
initiatieven zijn aangemerkt; 

 
Gelet op de artikelen 147 lid 1 en 149 Gemeentewet; 
 
  



   

Besluit 
 
1. Het college op te dragen van het door de gemeenteraad beschikbaar 

gestelde bedrag van € 150.000 subsidie te verlenen voor de volgende 
maatschappelijke initiatieven: 

 
 Stg. Kasteel van Wouw  € 10.000 
 The Soulcircle  €    1.000 
 Kingdom Festival  €    5.000 
 Van Ast  €    2.500 
 Dijkpop  €    1.250 
 Stg. Desdia  €    1.250 
 Rogep  €    2.000 
 Korfbalvereniging Keep Fit 70  €    2.000 
 Tennisvereniging Vierhoeven  €    3.000 
 SAHR  €    2.500 
 Stg. Openluchttheater Vrouwenhof  €    5.000 
 Avondkerstloop Nispen  €    2.000 
 DVO60  €     1.500 
 Bewonerscommissie Rubens  €     1.500 
 Basisschool Jeroen Bosch  €     2.500 
 Stichting Heerl'k  €     2.000 
 EHBO Vereniging Nispen  €         650 
 Stadsnomaden  €     1.200 
 ARSV THOR Afdeling Wandelen  €     2.500 
 Samenwerking Kindervakantiewerken  €     5.700 
 De N'oopLoop/Bewoners Platform Nispen  €     1.800 
 VHOM  €     5.000 
 Roosendaal Juridisch  €         480 
 Bewonersplatform Wouwse Plantage  €     2.500 

 
2. Het college op te dragen voor de volgende initiatieven geen subsidie uit het 

beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000 toe te kennen maar de 
mogelijkheden tot het realisatie te onderzoeken: 
 
 Kwiekbeweegroutes, waaronder rond sportpark Verhoeven 
 Omvorming sportpark De Doelen naar een sport-, beweeg- en 

natuurpark 



   

 Instellen steunfonds zorgkosten voor mensen onder het minimum 
bestaansniveau 

 Interactieve installaties in etalages van leegstaande winkelpanden 
 Drainage van het evenementenveld van het Vrouwenhofpark 
 Realiseren van werkervaringsplaatsen bij de Stg. Rolstoelcentrale 
 Financiële ondersteuning burgerforum G1000 

 
waarbij het restant beschikbare bedrag voor maatschappelijke 
activiteiten aangewend kan worden en de raad over de uitkomsten 
hiervan uiterlijk 1 oktober te informeren; 
 

3. Het college te verzoeken de aanvragen voor subsidie uit het beschikbaar 
gestelde bedrag van € 150.000 van de overige initiatieven (zie bijlage) af te 
wijzen. 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens de voorbereidingsgroep Sandra van den Nieuwenhof 
 
Fractie Roosendaalse Lijst  Cees Janssen 
Fractie CDA     Ad Mol 
Fractie SP     Ada Oudhof 
Fractie VVD     Jeroen van den Beemt 
Fractie VLP     Wilbert Brouwers 
Fractie D66     Alex Raggers 
Fractie PvdA    Michael Yap 
Fractie Nieuwe Democraten  Pieter Beesems 
Fractie GroenLinks   Klaar Koenraad 
Fractie Partij Verhoeven   Rogier Verhoeven 



   

Te honoreren initiatieven: 

  

Hermans Fundering van kasteel van Wouw blootleggen 

Wiericx Festival voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Kom-passie festival. 

Onrust Skateboardwedstrijd voor kunstenaars, sportievelingen en muziekkanten.  

Van Ast Expositie van werkstukken van de creatieve bewoners in de wijk Tolberg 

Schijven Openluchtfestival Dijkpop in wijk Kortendijk  

Kross-Lobbezoo Buurtfestijn voor alle kinderen uit Kortendijk  

Franken  Toetsen, adviseren en voorlichten van het gehandicapten beleid 

Van de Vrede Opzetten van WestBrabant Korfbal League  

Vooghden De Roosendaalse tenniskampioenschappen nieuw leven in te blazen  

Duran Actief nieuw leven blazen in de stichting SAHR 

Priem Realiseren van een uitbouw openluchttheater Vrouwenhof 

Matthijssen Avondkerstloop Nispen  

Van Osta Promotie 60+ voetbal aanschaf mini doelen 

Wagenvoorde Meer bewegen voor ouderen onder begeleiding van een docent in de 
ontmoetingsruimte van de Rubensflat 

Van Engelen De maand juni  tot "Jeroen Bosch maand" omdopen voor leerlingen Jeroen 
Boschschool 

Knipscheer Kerstmarkt Heerle organiseren 

Uijtdehaag Officiële AED bedieningsopleiding voor 25 dorpsbewoners verzorgen in 
Nispen  

Lotterman Tentoonstellen stadsgedichten en een speciaal daarvoor gemaakte 
bijpassende fotos 

Weemaes 12-weekse Opstapcursus Wandelen voor Diabetes-patienten 

Van Looveren KinderVakantieWerken 

Van Beek Sportclinics voor jong en oud organiseren in samenwerking met Basisschool 
de Linde.  

VOHM Zomeravondconcerten in het Emiel v Loonpark op de Kiosk,  

Sadhoe Gratis juridische dienstverlening  

Krook Boekenkast voor minibieb Wouwse Plantage 



   

Te onderzoeken initiatieven: 

  

Weemaes Kwiekbeweegroute rond Sportpark Vierhoeven en een parkje met outdoorfitness 

toestellen voor ouderen 

De  Jonge Sportpark De Doelen in Wouw omturnen naar een Sport-, beweeg- en natuurpark,  

Zijlstra Hulp aan minima die niet verzekerd zijn voor bril, tandarts en eventuele andere 

zorg.  

Denissen Maken van interactieve installaties voor in etalages van leegstaande winkelpanden 

Jongerenraad Drainage van het evenementenveld van het Vrouwenhofpark.  

Brusselaars Werkervaringsplaatsen 

Boomkens Het onderzoeken en voorbereiden van een burgerforum in de trant van G1000 



   

Af te wijzen initiatieven: 
 
Thijs Sportcentrum voor kinderen 

Schuurbiers Zomerschool 2017 

Asarikh Kledingmerk opstarten voor talenten in jeugd/muzikanten en sporters 

Van Meel Het ontwikkelen en oprichten van een gedenkbomen bos of laan Wouw 

Elsten Asfalteren van de voormalige atletiekbaan op Red Band sportpark 

Tevkir Opzetten computercentrum  

Schillemans Wij zouden graag op diverse wisselende plaatsen een DSI plaatsen.  

Schillemans IPad voor Buurtpreventie !ALERT|Nispen en de overkoepelende groep 
!ALERT|Roosendaal 

Bos Het kleuren/opfrissen van de zuilen van de toegangsviaducten van de stad  

Hendrickx Een platform opzetten om te komen tot initiatieven rondom Admiraal Loncke 

Van Oosterhout Gratis parkeren voor één uur op bijvoorbeeld zaterdag 

Testers Organiseren de Volksronde  in Roosendaal  

Verkuijl Mensen die ongewenst werkloos zijn geworden, helpen bij het vinden van hun 
talenten.  

Bruijnincx In overleg met de voedselbank in beeld brengen welke (hoogbejaarde) ouderen in 
aanmerking  komen  

Limonard Plantsoenen beter onderhouden worden,  

Van Steekelenburg Het restaureren van de monumentale Lambertuskerk in Wouw.  

Van Steekelenburg Het opzetten van nieuwe initiatieven om m.n. voor jongeren activiteiten in De 
Geerhoek te ontwikkelen 

Van Hooij evenement voor kinderen met een muzikale achtergrond( notenmuziek) 

Lips-Wiers Stadswandelingen via een gedichtenroute en/ of stadswandelingen via een 
fotoroute  

Stichting Platvorm R stadsverfraaiing  

Konings Beweeglessen voor senioren. Bedrag per maand 

Luijsterburg Een fietsvakantie voor 430 kinderen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar 

Geers Blommenkindersfestival 

Sijstermans hal met weinig middelen ombouwen tot de langste indoor fietsbaan ter 
wereld  

Van Turnhout (per leerkracht) training inzicht en pragmatische tools in een dag voor 
leerkrachten 

Van Dongen Verzorgen van cultuuronderwijs in samenwerking met Muziek in 
Roosendaal op de Wouwse basisscholen  

Boutchich Het omvormen van Kadeplein 2 (postkantoor)  tot een botanische 
museum. 

Prins Disco rolschaatsen op de oude markt voor jong en oud.  

Van der Klein Ervaringsdeskundigheid met opvoeden en opgroeien met anderen  online  

Boons Aanbieden van lunches aan specifieke doelgroepen in restaurant van het 
nieuwe Da Vinci College 

Elgersma-Bakker Ophalen van inboedels die weer voor hergebruik opgeknapt gaan worden 

Honing Leefhuis, waar een persoon met kanker kan verblijven  



   

Heesbeen project verantwoord omgaan met Social Media, Internet & Gaming 

Heesbeen Waarmaakdag in Roosendaal 

Van de Plas Plantenmarkt ,uitreiken van de geraniums aan de deelnemers van de 
wedstrijd  

Heesbeen Trainingen: Boosheid de Baas & Hier ben ik. 

Van Slobbe Centrum van didaktiek voor hoogsensititieve en hoogbegaafde leerlingen  

Van Beek Nispen collectief aansluiten op zonnepanelen  

Heck  Uitlaatplaats/speelplaats voor honden 

Jongmans aanplanten van Meidoornstruiken bij het wandelpad langs de spoorlijn 
tussen Plantagebaan en Molenweg 

Arnold Zwemlessen voor kinderen van minima 

 


