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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering P&C Stukken 13 juli 2017  

 
 

Raadszaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester 

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en de heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. van 

Poppel, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. Frijters (VVD), C.F.G.R. Koenraad 

(GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP). 

De heren: M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), 

G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls 

(Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP) M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. 

Hertogh (VLP),  M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen 

(Roosendaalse Lijst), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de 

Regt (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: dhr. P.R. Klaver (PvdA), dhr. M.J. van der Aa (SP), dhr. A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), 

dhr. G.A.W.A. Verhoeven (VVD), dhr. B. Missal (SP) 

 
 
1. Opening  
 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 
 

 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 
 

3. Voorstel 44 - Jaarstukken 2016 en Kadernota 2018  

Voorstel 45 – Bestuursrapportage 2017 
 
Voorstel 45 is bij unanimiteit aanvaard. 
 
Tijdens de behandeling van voorstel 44 zijn onderstaande amendementen ingediend. 
Per amendement zijn de stemmingen aangegeven: 
  
Amendement 1: Echt investeren in duurzame woningen – schrappen pilot WoonConnect 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 als volgt te wijzigingen:  
 
1. De Kadernota 2018 vast te stellen en de consequenties daarvan te verwerken in de 

Programmabegroting 2018, met dien verstande dat:   
o Het voorstel M - WoonConnect - wordt geschrapt (300.000 euro incidenteel);  
o Het vrijgekomen geld wordt benut ten behoeve van het direct investeren in duurzame woningen. 

 
Amendement 1 is met 4 stemmen voor (SP en PvdA) en 26 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, VLP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) verworpen. 
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Amendement 2: Fietsenstalling 

 
Besluit: 
 
Het beslispunt 
 
“De Kadernota 2018 vast te stellen en de consequenties daarvan te verwerken in de 
Programmabegroting 2018” 
 
aan te vullen met: 
 
met dien verstande dat: 
 
De openstelling van de fietsenstalling aan de Markt op zondagen in de periode vanaf Koningsdag tot en 
met september wordt verruimd tot 21.30 uur en de kosten hiervoor, ad. € 10.000, ten laste te brengen 
van het overschot zoals benoemd in de Kadernota 2018 (tabel samenvattend financieel beeld). 
  
 
Amendement 2 is unaniem aangenomen. 
 
 
Amendement 3: Storting bestemmingsreserve Ontsluiting Tolberg 
 
Besluit:  
 
Beslispunt 2 over het bestemmen van het positieve resultaat van de Jaarstukken 2016 te wijzigen door 
een extra beslispunt toe te voegen over het bestemmen van een bedrag voor de ontsluiting Tolberg.  
 
Beslispunt 2 wordt daardoor als volgt gewijzigd: 
 
2. Het positieve resultaat van de Jaarstukken 2016 als volgt te bestemmen: 
a. Een bedrag van € 1.156.000 te storten in de bestemmingsreserve (BR) Decentralisatie-uitkeringen; 
b. Een bedrag van € 500.000 te storten in de BR Ontsluiting Tolberg voor het voorsorteren op 

toekomstige (ruimtelijke en verkeerstechnische) ontwikkelingen in de wijk Tolberg;  
c. Een bedrag van € 376.000 te storten in de Risicoreserve Sociaal domein; 
d. Een bedrag van € 124.000 te reserveren voor het verwachte exploitatietekort van de 

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB); 
e. Een bedrag van € 111.000 te storten in de BR Risicopremies Garantstellingen; 
f. Een bedrag van € 40.000 te reserveren voor de hogere onderhoudskosten van het openbaar gebied 

CPO Nispen; 
g. Een bedrag van € 23.000 te reserveren voor het afronden van het opstellen van 

de Duurzaamheidsagenda; 
h. Een bedrag van € 21.000 te reserveren voor de herziening van de Welstandsnota; 
i. Het restant van € 3.629.000 toe te voegen aan de Algemene reserve. 
 
 
Amendement 3 is met 25 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, D66) en 5 
stemmen tegen (SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
 
Amendement 4: investeren in het onderwijs 
 

Besluit: 
 
De beslispunten over de Kadernota 2018 te wijzigingen om extra middelen vrij te maken voor het 
investeren in onderwijs.  
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De beslispunten worden daardoor als volgt gewijzigd:  
 
1. De Kadernota 2018 vast te stellen en de consequenties daarvan te verwerken in de 

Programmabegroting 2018, met dien verstande dat:   
o Het overzicht voorstellen Kadernota 2018 wordt vervangen door het overzicht voorstellen 

Kadernota 2018 als bijlage 1 gevoegd bij dit amendement;  
o De voorstellen Kadernota 2018 te dekken conform het dekkingsvoorstel als bijlage 2 gevoegd 

bij dit amendement;  
2. De gewijzigde voorstellen en de bijbehorende dekking te verwerken in de begrotingswijziging 

Kadernota 2018; 
3. Deze gewijzigde begrotingswijziging Kadernota 2018 vast te stellen. 

 

 

Bijlage 1. Voorstellen Kadernota 2018  

 

Omschrijving voorstel 2018 2019 2020 2019 

Opkomstbevordering verkiezingen 30.000    

Integrale veiligheid 150.000 150.000 150.000 150.000 

Capaciteit ambtelijke organisatie 750.000 750.000 750.000 750.000 

Onderwijshuisvesting VO 4.100.000    

Aanvullende middelen voor- en 

vroegschoolse educatie 

350.000    

Kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten 10.200 10.200 10.200 10.200 

Vernieuwing sportaccommodaties 175.000 175.000 175.000 175.000 

Actieplan Roosendaal Futureproof 550.000 50.000 50.000 50.000 

Fietsenstalling Roselaar  50.000    

Project tijdelijke goedkope huurwoningen 365.000    

Uitvoering Verbindend Water 50.000    

Citymarketing 200.000    

Stimuleringsregeling verbeteren 

wooncomfort eigen woning 

30.000 15.000 15.000 15.000 

Ophoging raming voor Wmo individueel 

vervoer 

220.000 220.000 220.000 220.000 

Continuering succesvolle acties EAP 80.000    

Investeren in het onderwijs 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

     

Voorstellen nieuw beleid 9.610.200 3.870.200 3.870.200 3.870.200 
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Bijlage 2: Dekking voorstellen Kadernota 2018 

 

 2018 2019 2020 2019 

Structurele financiële ruimte 2.519.000 3.816.000 3.820.000 5.008.000 

In te zetten stelpost sociaal domein uit 

Programmabegroting 2017 

220.000 220.000 220.000 220.000 

Incidentele ruimte:     

                               Saldo Jaarrekening 2016 4.100.000    

                       Risicoreserve sociaal domein 715.000    

                                          Algemene reserve 2.056.200    

Aanwezige dekking 9.610.200 4.036.000 4.040.000 5.228.000 

     

Overschot                                          

(voorstellen -/- aanwezige dekking) 

- 165.800 169.800 1.357.800 

 

Amendement 4 is met 1 stem voor (PvdA) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP, 
SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) verworpen. 
 
Stemverklaring D66 
Hoewel D66 het onderwijs natuurlijk een warm hart toedraagt en verdere investeringen daarin als een 
goede zaak ziet, zijn we niet bereid om geld te geven zonder dat daar een concreet plan onder ligt dus 
kunnen we dit amendement niet steunen, maar we zullen wel de gelijknamige motie gaan steunen. 
 
 
Amendement 5: Meer uren voor de zorg ter bestrijding van eenzaamheid 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 van de Kadernota 2018 te wijzigen in  
 
De Kadernota 2018 vast te stellen met de volgende wijziging 
 
Aan de voorstellen Kadernota 2018 punt R toe te voegen 
 
R bestrijding eenzaamheid  
Alle extra, niet geoormerkte, ter beschikking komende gelden, conform de begroting voor 
volksgezondheid ter verbetering  van de zorg in te zetten op activiteiten ter bestrijding van de 
eenzaamheid. 
Waarbij de verbinding gezocht moet worden tussen intra- en extramurale zorg. 
 
Het dictum van Amendement 5 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd: 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 van de Kadernota 2018 te wijzigen in  
 
De Kadernota 2018 vast te stellen met de volgende wijziging 
 
Aan de voorstellen Kadernota 2018 punt R toe te voegen 
 
R bestrijding eenzaamheid  
Niet geoormerkte, ter beschikking komende gelden, conform de begroting voor volksgezondheid ter 
verbetering  van de zorg in te zetten op activiteiten ter bestrijding van de eenzaamheid. 
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Waarbij de verbinding gezocht moet worden tussen intra- en extramurale zorg. 
 
Het gewijzigde amendement 5 is met 1 stem voor (Nieuwe Democraten) en 29 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks en D66) verworpen. 
 
 
Bij de stemming over voorstel 44 – Jaarstukken 2016 zijn de volgende stemverklaringen afgegeven: 
 
Stemverklaring VLP (Jaarstukken 2016):  
De fractie van de VLP kan instemmen met de Jaarstukken 2016 met uitzondering van die middelen die 
uit de WMO zijn overgebleven en bestemd worden voor andere doeleinden. 
 
Het geamendeerde voorstel 44 ten aanzien van de Jaarstukken 2016 is unaniem aanvaard.  
 
Bij de stemming over voorstel 44 – Kadernota 2018 zijn de volgende stemverklaringen afgegeven:  
 
Stemverklaring VLP (Kadernota 2018) 
De VLP kan instemmen met de Kadernota 2018 met uitzondering van de middelen ad € 4,1 miljoen 
voor de onderwijshuisvesting, maar daarvan akte.  
 
Stemverklaring PvdA (Kadernota 2018)  
De PvdA-fractie stemt niet in met de voorliggende Kadernota 2018 nu het voorstel nieuw beleid 
voorstelt die we op een aantal onderdelen niet kunnen steunen, wegens onder meer de aangewende 
dekking en onvoldoende onderbouwing wat dit voor Roosendaal zal opleveren. Wij hebben de raad ook 
andere keuzes voorgespiegeld, onder meer een prioriteit voor het Roosendaalse onderwijs en dat 
brengt ons tot de conclusie dat we de Kadernota zoals die nu voorligt niet kunnen steunen.  
 
Het geamendeerde voorstel 44 ten aanzien van de Kadernota 2018 is met 29 stemmen voor 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) en 1 stem tegen 
(PvdA) aanvaard. 
 
 
Tijdens de behandeling van voorstel 44 - Kadernota 2018 zijn onderstaande moties ingediend. 
 
Per motie zijn de stemmingen aangegeven: 
 
Motie 1: Arbeidsmarktagenda 
 
Besluit het College op te dragen om 
 

1. Te komen tot een Arbeidsmarktagenda 2018 - 2022 tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs 

met daarin verwoord: 

- een gedeelde analyse over de actuele en toekomstige  ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

- een heldere, innovatieve, toekomstbestendige en realistische visie op de arbeidsmarkt voor 

Roosendaal 

- een pakket aan concreet te nemen stappen en maatregelen  

. 
2. Deze concrete, actiegerichte werkagenda de basis te laten zijn voor de komende 

bestuursperiode en de inhoud van deze motie op te nemen in het raadstestament ter afsluiting 

van de huidige bestuursperiode. 

 
Motie 1 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten en D66) en 3 stemmen tegen (SP) aangenomen. 
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Motie 2: Sporten voor volwassenen met een krappe beurs 
 
Besluit het College op te dragen om 
 

1. Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van het subsidiëren van volwassenen 
met een krappe beurs zodat zij deel kunnen nemen aan sporten in verenigingsverband; 

2. De resultaten van dit onderzoek en het daaruitvolgende voorstel voor 1 oktober 2017 aan de 
gemeenteraad aan te bieden; 

3. De uitkomst te betrekken bij het nog te formuleren armoedebeleid.  
 
Motie 2 is met 26 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten en D66) en 4 stemmen tegen (VLP) aangenomen. 
 
 
Motie 3: Harmoniën en orkesten 
 
Besluit het College op te dragen om 
 

1. Een subsidieregel op te nemen ten behoeve van harmonieën en orkesten binnen de gemeente 

Roosendaal; 

2. Hiertoe jaarlijks  vanaf 2018  30.000,- euro te alloceren vanuit de subsidie Maatschappelijke 

Initiatieven; 

3. Deze structurele subsidie aan harmonieën en orkesten beschikbaar te stellen voor 

opleidingskosten van inhuur van professionele docenten ten behoeve van de jeugd en  

workshops en oriëntatie cursussen (in samenwerking met basisscholen) ten behoeve van het 

werven van nieuwe (aspirant)leden; 

4. De raad over deze nieuwe subsidieregel te informeren. 

 
Motie 3 is unaniem aangenomen. 
 
 
Motie 4: Onderzoek meer geld voor jongeren die willen sporten 
 
Verzoekt het college: 
 
1. Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van het verhogen van de subsidie aan 

Stichting Paul zodat:  
1. nog meer sportkosten vergoed kunnen worden voor de doelgroep;  
2. er nog meer kinderen onder de doelgroep geplaatst kunnen worden, zodat zij volwaardig 

deel kunnen nemen aan de gewenste sportactiviteit; 
2. De resultaten van dit onderzoek en het daaruit volgende voorstel voor 1 oktober 2017 aan de 

gemeenteraad aan te bieden 
3. De uitkomst te betrekken bij het nog te formuleren armoedebeleid.  
 
Het dictum van Motie 4 is tijdens de beraadslagingen als volgt gewijzigd: 
 
Verzoekt het college: 
1. Een onderzoek te doen naar de behoefte en mogelijkheden en kosten van het verhogen van de 

subsidie aan Stichting Paul, zodat:  
1. nog meer sportkosten vergoed kunnen worden voor de doelgroep;  
2. er nog meer kinderen onder de doelgroep geplaatst kunnen worden, zodat zij volwaardig 

deel kunnen nemen aan de gewenste sportactiviteit; 
2. De resultaten van dit onderzoek en het daaruit volgende voorstel voor 1 oktober 2017 aan de 

gemeenteraad aan te bieden 
3. De uitkomst te betrekken bij het nog te formuleren armoedebeleid.  
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Gewijzigde Motie 4 is met 24 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP, Nieuwe Democraten, 
D66) en 6 stemmen tegen (PvdA, VLP, GroenLinks) aangenomen. 
 
Stemverklaring GroenLinks 
GroenLinks gaat tegen deze motie stemmen omdat deze toch strijdig is met de motie die GroenLinks 
eerder heeft ingediend bij eerdere beraadslagingen over “van Vangnet naar Uitweg”. GroenLinks wil 
graag juist naar de uitweg zoeken en niet het vangnet uitbreiden.  
 
Stemverklaring PvdA 
Mevrouw Koenraad geeft aan wat de PvdA ook zou zeggen dus vandaar dat we ook niet instemmen 
met deze motie.  
 
Stemverklaring VLP 
De VLP ondersteunt geen onderzoeken in deze, dus daarom dat we tegen dit voorstel zijn.  
 
 
Motie 5: Onderzoek structureel meer geld voor MBO-studenten 
 
Verzoekt het college 
1. Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van het structureel verhogen van de 

gelden, aan bijvoorbeeld Stichting Leergeld, zodat:  
1) MBO-studenten nog meer onkosten vergoed kunnen krijgen;  
2) Nog meer MBO-studenten onkosten vergoed kunnen krijgen, en zij zonder financiële 

zorgen kunnen studeren; 
2. De resultaten van dit onderzoek en het daaruit volgende voorstel voor 1 oktober 2017 aan de 

gemeenteraad aan te bieden; 
3. De uitkomst te betrekken bij het nog te formuleren armoedebeleid.  
 
Motie 5 is met 21 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP) en 9 stemmen tegen (PvdA, VLP, 
GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) aangenomen. 
 
Stemverklaring GroenLinks 
Voorzitter, eigenlijk dezelfde stemverklaring als bij motie 4.  
 
Stemverklaring PvdA 
Gelet op de woorden van de wethouder achten wij deze motie overbodig en zullen we de motie daarom 
niet steunen. 
 
Stemverklaring VLP  
Idem aan onze vorige stemverklaring, voorzitter.  
 
 
Motie 6: Meer inzicht in financiële consequenties uitvoering motie “Omgevingsvergunning 
Biomineralenfabriek” 
 
Verzoekt het college: 
de Raad zo spoedig mogelijk na bestudering van de second opinion, te informeren over de mogelijke 
financiële consequenties van uitvoering van de motie "Omgevingsvergunning Biomineralenfabriek". 
 
Motie 6 is met 5 stemmen voor (SP en D66) en 25 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, 
PvdA, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen.  
 
Stemverklaring VLP 
Het standpunt van de VLP omtrent de Biomineralenfabriek is helder, klip en klaar. We hadden veel 
liever gezien dat er alvast een bestemming of een voorziening was getroffen, om eventueel in een later 
stadium daar financiële consequenties uit te dekken, die er overigens nu al zijn met natuurlijk de second 
opinion. Laten we die dan ook afwachten en daarna samen weer verder de draad oppakken om met 
elkaar gestalte te doen aan onze opvattingen.  
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Motie 7: Meer Werk op Maat Banen 
 
Verzoekt het college: 

1. Over te gaan tot het creëren van meer Werk-Op-Maat-banen;  
2. Bij de begrotingsbehandeling 2018 hiertoe een voorstel aan de Raad voor te leggen; 

 
Motie 7 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd 
 
Verzoekt het college: 

1. Over te gaan tot het creëren van meer Werk-Op-Maat-banen;  
2. Bij de begrotingsbehandeling 2018 hiertoe een voorstel aan de Raad voor te leggen en hierbij 

als dekking bijvoorbeeld de Risicoreserve Sociaal Domein aan te wenden; 
 
Gewijzigde motie 7 is met 19 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten) en 11 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst en D66) aangenomen.  
 
Stemverklaring Roosendaalse Lijst 
Wij zijn voorstander van de Werk op Maat banen maar we kunnen niet instemmen met de gekozen 
dekking, de financiering hiervan. Dus, wanneer deze motie niet aangenomen wordt dan verzoeken wij 
de SP om bij de begrotingsbehandeling met hetzelfde voorstel te komen maar dan met een andere 
dekking. 
 
 
Motie 8: Kwartiermakers permanente hoorcommissie gemeenschappelijke regelingen 
 
Besluit 
Conform de overwegingen van de raad in deze een werkgroep te installeren met als opdracht voor 1 
maart 2018 een raadsvoorstel aan de raad aan te bieden waardoor de nieuwe raad in de gelegenheid 
wordt gesteld een permanente hoorcommissie gemeenschappelijke regelingen op te richten. 
 
Motie 8 is unaniem aangenomen.  
 
 
Motie 9: Regenboogzebrapad 
 
Verzoekt het college 

 Rekening houdend met de voorschriften uit de wegenverkeerswet één of meerdere 
regenboogzebrapad(en) aan te leggen op (een) prominente plaats(en) in onze stad, 
bijvoorbeeld op de centrumring en in de nabijheid van het treinstation;  

 Er naar te streven het/de regenboogzebrapad(en) te onthullen op de eerstvolgende Coming-Out 
Day. 

Motie 9 is unaniem aangenomen. 
 
 
Motie 10: investeren in het onderwijs 
 
Verzoekt het college 
1. Investeringsruimte in de begroting 2018 structureel vrij te maken om te investeren in het onderwijs 

en met het onderwijs in gesprek te gaan over de besteding van deze middelen; 
2. Om voor eind 2017 het bestedingsvoorstel hiervoor aan de gemeenteraad aan te bieden; 
3. Bij de doordecentralisatie van het primair onderwijs inzichtelijk te maken dat er ook middelen 

worden vrijgemaakt die de vorming van IKC’s stimuleert; 
 
Motie 10 is tijdens de beraadslagingen als volgt gewijzigd: 
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Verzoekt het college 
1. Investeringsruimte in de begroting 2018 structureel vrij te maken om te investeren in het onderwijs 

en met het onderwijs in gesprek te gaan over de besteding van deze middelen; 
2. Om voor eind 2017 het bestedingsvoorstel hiervoor aan de gemeenteraad aan te bieden; 
3. Bij de doordecentralisatie van het primair onderwijs inzichtelijk te maken dat er ook middelen 

worden vrijgemaakt die de vorming van IKC’s stimuleert; 
4. De benodigde dekking te halen uit onder meer de reserves en/of het structureel meerjarig 

overschot. 
  
Gewijzigde Motie 10 is met 7 stemmen voor (PvdA, VLP, D66) en 23 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, VVD, CDA, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten) verworpen.  
 
 
Motie 11: Buurtrechten 
 
Besluit: 

1. De buurtrechten Uitdagingsrecht, Biedingsrecht en Probeerrecht in te voeren; 

2. Daarvoor de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing in te schakelen die de verordening 

‘buurtrechten’ vorm zal geven en in samenspraak met het college van B&W daarbij zal bepalen 

in welke domeinen, taken en onder welke voorwaarden buurtrechten mogelijk zijn; 

3. De implementatie van de buurtrechten uiterlijk op 1 januari 2018 plaats zal vinden, waarbij de 

werkgroep aangevuld met een delegatie van het college van B&W de begeleiding en monitoring 

van initiatieven die gebruik maken van de buurtrechten zal laten verzorgen; 

 
Motie 11 is met 5 stemmen voor (PvdA, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) en 25 stemmen 
tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP, SP) verworpen.  
 
 
Motie 12: Extra inzetten op verkleinen van het aantal  uitkeringsgerechtigden en woningaanbod 
ouderen 
 
Besluit het college op te dragen om: 

1. De plannen voor bestemmingsreserves te herijken en vanaf de begroting 2018 de storting in de 

bestemmingsreserves te baseren op een realistisch tempo van uitvoering van de plannen; 

2. De structureel hierbij vrij te vallen gelden in te zetten ter dekking van de volgende initiatieven:  

 Bedrijven die willen investeren in het aannemen en scholen van nieuwe medewerkers met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Heel specifiek dient hierbij  gedacht te worden aan de 

financiering van ( bij) scholing voor deze doelgroep.  

 Inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt, in aanvulling op de uitkering, echt werk 

te bieden. Daartoe onderhoudsploegen geformeerd worden om, als voorzetting van 

de kantonierstaak, mensen preventief onderhoud van grijs en groen uit te laten voeren. 

 Meer levensbestendige woningen te realiseren waarin zorg verleend kan worden  

3. Voor deze initiatieven in de begroting 2018 plannen aan de raad ter vaststelling  op te nemen.  
 
Motie 12 is met 1 stem voor (Nieuwe Democraten) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, D66) verworpen.  
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten 
De Nieuwe Democraten hebben goed geluisterd en dat het herijken van de bestemmingen in de raad bij 
de bestuursperiode komt. We zullen daar ook zeker op terugkomen. Ook hoorden wij dat niet alle 
stortingen structureel zijn, dat wil zeggen dat er een aantal wel zijn en daar zullen we gebruik van 
maken. De Nieuwe Democraten blijven strijden voor werken, wonen en onderhoud in grijs en groen.  
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Motie 13 Tiny Houses op Stadsoevers 

Verzoekt het college:    

 Alternatieve bouwwijzen zoals bouwen van Tiny Houses en Earthships, en aangrenzende 
activiteiten,  zoals openbare moestuinen, op Stadsoevers mogelijk te maken en te stimuleren 
door een kavel daarvoor vrij te maken; 

 te inventariseren welke regels belemmerend werken op het realiseren van (off grid) Tiny 
Houses en zich in te zetten voor het opheffen van deze belemmeringen. 

Motie 13 is unaniem aangenomen.  
 
 
Motie 14 Bomen en groen voor gezondheid en welzijn 

Verzoekt het college: 

 Een intensieve en nog actievere uitvoering te geven aan het bestaande bomenbeleid, door; 
o Bij (her)inrichting of projecten in Roosendaal altijd rekening te houden met bestaand 

groen en mogelijke alternatieven voor bomenkap te laten prevaleren boven kap;  
o Bij (her)inrichting of projecten in Roosendaal altijd een zo hoog mogelijke inzet te doen 

voor het toevoegen van groen en bomen; 
o Alternatieven voor bomenkap te laten prevaleren boven kap; 
o In geval van bomenkap, bij het compenseren van de oude bomen rekening te houden 

met de boomwaarde van de oude boom in leeftijd en dikte; 

 Deze maatregelen structureel te financieren uit het programma Zorgen & Stimuleren en 
hiervoor voorstellen te doen in de programmabegroting; 

 

Motie 14 is met 12 stemmen voor (VVD, PvdA, VLP, GroenLinks en D66) en 18 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, CDA, SP en Nieuwe Democraten) verworpen.  

 

 
Motie 15 Sterke preventieve jeugdhulp door sterke verbinding onderwijs 

Verzoekt het college:    

 Een sterke verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs met voorrang aan pakken,  

 Te stimuleren en te faciliteren dat de preventieve jeugdhulp op scholen versterkt wordt, 

 Voorstellen voor versterking van preventieve jeugdhulp in samenwerking met de scholen te 
bekostigen vanuit het investeringsfonds voorliggend veld. 

 

Motie 15 is unaniem aangenomen.  
 
 
5. Sluiting 
 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 22.30 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 14 
september 2017. 

 
De griffier,                                                         De voorzitter, 


