
A C T I E L I J S T

OPENSTAAND

Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2011-A1 17-5-2011 

(vervolg van 

toezegging 30-

11-2010)

Project Nieuwe Markt

Evaluatie gehele project Nieuwe Markt wordt opgesteld.

Lok Raadsmededeling 43B-2015

Stand van zaken: de gemeente heeft de vennoten 

van de combinatie Strukton-Rasenberg op 20 juli 

gedagvaard en een conclusie van eis ingediend. De 

bouwcombinatie dient uiterlijk op 25 november haar 

conclusie van antwoord in te dienen bij de rechtbank 

(rolzitting). Afhankelijk van het rolbesluit van de 

rechtbank volgt er daarna normaliter de gelegenheid 

voor een conclusie van Dupliek en Repliek door 

partijen. Tevens is het mogelijk dat de rechter 

(tussentijds of daarna) een comparitie gelast om 

partijen te horen en of een schikking te beproeven. 

Een aanwijzing van een deskundigenonderzoek is 

voorshands niet uit te sluiten. Verwacht mag worden 

dat er niet voor medio 2016 vonnis zal zijn.

Stand van zaken november 2016:

De zitting is op 23 februari 2017. Het voorstel is om de 

evaluatie door te schuiven naar de eerste helft van 

2017.

Raad 6 juli: 

Wethouder Lok heeft aangegeven dat de evaluatie 

wordt verschoven naar de tweede helft 2017

Raad 21 december 2017: 

Wethouder Lok heeft aangegeven dat er niet veel 

geschilpunten meer zijn en dat verwacht wordt dat dit 

eerste kwartaal 2018 kan worden afgerond.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2013-A1 06-06-2013 

(raadsverga-

dering)

Fractiehuis

Wethouder Theunis zegt toe een alternatief te formuleren 

voor het fractiehuis. Zijn eerste voorkeur gaat uit naar 

onderbrengen in het Stadskantoor. Hij zal met de raad in 

gesprek gaan over de faciliteiten die in

het Stadskantoor geboden kunnen worden en of deze 

voldoen voor de raad. Wanneer dit niet het geval

is zal gekeken worden naar alternatieven.

Theunis Op 22/1/2014 geeft de wethouder aan, dat er een link 

ligt met het project Binnenstad, waarmee mevr. Prof. 

Bakker bezig is. Er wordt even pas op de plaats 

gemaakt met het nadere onderzoek, dat nu voor 

ongeveer 3 maanden “on hold” komt.

25 juni 2014: alternatieven voor het Fractiehuis houden 

verband met plannen Stadskantoor en binnenstad. 

Mogelijke alternatieven zullen betrokken worden bij het 

onderzoek zodra hierover meer duidelijkheid is.

Raadsmededeling 59B-2016 Stadskantoor: college 

besluit tot renovatie van het Stadskantoor + 

Raadsmededeling 25-2017 Huisvestingsvisie 'Huis van 

de Gemeente'.  Fractiehuis wordt hierin niet specifiek 

benoemd. 

2015-A4 15-4-2015 Analyse gemeentelijk vastgoed

Er wordt een huisvestingsoplossing gezocht voor de 

sociaal-maatschappelijke functies die thans gebruik maken 

van vastgoed uit de verkoopportefeuille (dit betreft: 

ruilwinkel, voedselbank, rolstoelcentrale en koopjeshal). 

De oplossing komt als voorstel naar de Raad. 

Raaijmakers Raadsmededeling 46O-2015: De ruilwinkel en 

voedselbank blijven voorlopig gehuisvest in de PlUS X. 

Het komende halfjaar wordt een studie verricht naar 

de vraag welke faciliteit we als gemeente beschikbaar 

moeten stellen.

Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016 zal een 

business- en realisatieplan aan de raad ter 

besluitvorming worden voorgelegd

Raadsmededeling 47O-2016 Proeftuin Pius X en 

huisvesting maatschappelijke initiatieven: college 

besluit om het gebouw Pius X van de lijst 'te verkopen 

panden' te schrappen. 

 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2015-A20

2015-A9

17-9-2015

27-05-2015

(Commissie

Bestuur) 

Garantstelling herontwikkeling panden Molenstraat

Het afwegingskader zal met de raad gedeeld worden. Bij 

de volgende garantstellingen zal een toegepast 

afwegingskader bij de besluitvorming worden overgelegd. 

Samengevoegd met:

Garantstellingen

gezamenlijk met de raad worden cirteria ontwikkeld inzake 

vooraf benodigde informatie bij het afgeven van 

garantstellingen

Theunis Bij de eerstvolgende aanvraag garantstelling worden 

de beoordelingscritera bijgevoegd.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-A21 22-9-2016

Raad

Schriftelijke vragen VLP Sluiting Fatimahuis

Uit de beantoording blijkt dat men over een aantal zaken 

nog in overleg is. De vLP heeft verzocht om op de hoogte 

te worden gehouden. 

Raaijmakers Wethouder van Poppel heeft de raad middels brief van 

29 september 2016 als volgt geïnformeerd: 

"Begin september heeft het bestuur van het 

Fatimahuis een gesprek gehad met Allee Wonen. De 

volgende afspraken zijn gemaakt:

Het Fatimahuis blijft open tot en met juni 2017, zodat 

de clubs het seizoen af kunnen maken en ruim voor 

het begin van het nieuwe seizoen (september 2017) er 

nieuwe ruimtes gezocht kunnen worden. Indien een 

koper zich aanbiedt, zal Allee Wonen het bestuur van 

het Fatimahuis in contact brengen met de koper, zodat 

verder overleg mogelijk is. De verwachting is dat de 

koper eerst plannen moet maken en een aanvraag 

moet indienen voor het veranderen van het 

bestemmingsplan. Dit kan betekenen dat het 

Fatimahuis ook na juni 2017 nog open kan blijven. Dat 

laatste is natuurlijk niet zeker."

Raad 21 december 2017:

De stand van zaken is dat de clubs die gebruik maken 

van het Fatimahuis kunnen blijven zitten totdat er zich 

een koper aandient. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A1 19-jan-17 Gemeentegaranatie De Kring

- Wethouder Verbraak heeft, op verzoek van de fractie van 

de SP, toegezegd de raad schriftelijk nader te zullen 

informeren over de afspraken die gemaakt gaan worden 

over de restaurantfunctie.

Theunis Zie Vraag en Antwoord Nieuwe Democraten - 

Jaarrekeningen De Kring (Dagmail 22 maart 2017), 

waarin wordt aangegeven in antwoord op vraag 5 dat 

afspraken tussen de horeca BV en de stichting zijn 

vastgelegd. De horeca BV betaalt huur voor gebruik 

van ruimten en voorzieningen. Deze afspraken worden 

momenteel geëvalueerd en waar nodig of relevant 

bijgesteld. Deze schriftelijke vragen zitten in de 

raadscyclus. 

Commissievergadering 1 juni 2017: 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak 

het volgende aangegeven: 

- De nieuwe directeur-bestuurder is vandaag 

begonnen bij de schouwburg. Wethouder Verbraak 

gaat binnenkort kennis met hem maken. Er wordt 

gericht op de nieuwe situatie die is ontstaan met het 

cultuurcluster. Wethouder Verbraak vindt daarbij 

transparantie belangrijk en geeft aan dat de raad hier 

dus meer over zal vernemen. 

- Wethouder Verbraak heeft op de vraag van de fractie 

van de Nieuwe Democraten - of er een strikte 

scheiding moet komen tussen schouwburg De Kring 

en de Horeca B.V. daar waar het gaat om de financiën- 

een bevestigend ‘Ja’ geantwoord. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A3 26-jan-17 6-2017 Vragen Nieuwe Democraten Omgekeerd 

inzamelen

Wethouder Theunis heeft toegezegd de lijst met 

projectontwikkelingslocaties (waardoor daar op dit moment 

nog geen ondergrondse containers kunnen worden 

geplaatst) aan de raad te zullen verstrekken. 

Koenraad Raad 6 juli 2017: 

Wethouder Theunis geeft aan dat de raad  reeds is 

geïnformeerd over het succes van de pilot omgekeerd 

inzamelen en dat er na de zomer een voorstel komt 

om in het pilotgebied dit definitief in te gaan voeren.

1e begrotingsraad 25 oktober 2017:

- Binnen enkele weken ontvangt de raad een voorstel 

m.b.t. het omgekeerd inzamelen;

20-2018 Vraag en Antwoord CDA - De toekomst van 

omgekeerd inzamelen:

Na de formatie van het nieuwe college wordt de 

adviesnota in routing gebracht ter besluitvorming. Het 

raadsvoorstel geeft uitvoering aan de 

duurzaamheidsagenda te weten invoering van het 

omgekeerd inzamelen.

2017-A7 23-3-2017

Commissie

Aanbesteding HbHplus

Eind april zal bekend zijn wat de gesprekken tussen de 

zorgaanbieders hebben opgeleverd. De raad zal hierover 

worden geïnformeerd.

Raaijmakers Zie actie 2017-A23

Voorstel: Hier afvoeren van de Actielijst.

2017-A8 6-4-2017

Raad

Aanbesteding HbHplus

Wethouder van Poppel heeft de toezegging gedaan dat hij 

de raad uiterlijk 1 juli duidelijkheid zal verschaffen over de 

uitwerking van de aanbesteding 

Raaijmakers Zie actie 2017-A23

Voorstel: Hier afvoeren van de Actielijst.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A11 13-apr-17 Nieuwe Erfgoedverordening

- Wethouder Theunis geeft aan dat hij ten aanzien van de 

uitvoering van de Erfgoedverordening nog met de raad wil 

gaan kijken over welke elementen de raad geïnformeerd 

zal worden (periodieke update/stand van zaken).  

Theunis St. v. zkn. per 15/4/2018:

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het project 

Wederopbouw en aan de verdere uitwerking van de 

instandhoudingsverplichting (inventariseren van de 

onderhoudsstaat van de monumentale panden). Ook 

wordt gewerkt aan het opstellen van het openbare 

monumentenregister dat binnen afzienbare tijd op de 

gemeentelijke website zal worden geplaatst.

2017-A16 18-mei-17

Raad

Vragen PvdA en Roosendaalse Lijst – 

Verkeersveiligheid spoorwegovergang Plantagebaan 

te Wouw en omgeving

Op de vraag van de PvdA-fractie, wanneer het college met 

betrokken partijen in gesprek gaat om tot een oplossing te 

komen, heeft wethouder Lok aangegeven dat er een 

afspraak is gemaakt met Prorail. Alles wat daar uitkomt zal 

aan de raad worden medegedeeld. 

Lok

2017-A17 1-6-2017

Raad

Vragen VLP – Afvaldump Antoniusstede

Wethouder Theunis heeft toegelicht dat hij even moet 

bezien of cameratoezicht ter plaatse tot de mogelijkheden 

behoort. Dit zal aan de raad worden teruggekoppeld

Koenraad



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A19 1-6-2017

Commissie

Raadsvoorstel Actieplan Roosendaal Futureproof

- Wethouder Theunis heeft toegezegd dat er dit jaar nog 2 

of 3 concrete projecten zullen worden geïnitieerd. 

- In december 2017 volgt een rapportage over wat er dit 

jaar concreet is bereikt.

- De VVD fractie heeft verzocht om meer concreetheid ten 

aanzien van alle thema’s die in het plan staan voor de 

komende 2 jaar. Het gaat dan vooral om het geven van 

een concrete tijdlijn. Wethouder Theunis heeft aangegeven 

hier naar te zullen kijken. 

Koenraad

2017-A21 22-6-2017

Commissie

Regionale aanpak personen met verward gedrag

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Van Poppel het 

volgende aangegeven: 

-       De vraag van de fractie van de Roosendaalse Lijst of 

het mogelijk is om vanuit de door het Rijk jaarlijks ter 

beschikking gestelde pot van 30 miljoen gelden te 

verkrijgen om relevante partijen tegemoet te komen die nu 

niet gecompenseerd worden, zal schriftelijk aan de raad 

worden teruggekoppeld.

-       In de raadsmededeling worden de door ZonMw 

gesubsidieerde projecten genoemd. Dhr. van Poppel heeft 

toegezegd, op verzoek van de VVD-fractie, na te zullen 

gaan of dit betekent dat alle projecten gesubsidieerd 

worden door ZonMw en dat er daarnaast geen andere (niet 

door ZonMw gesubsidieerde) projecten lopen.

Koenraad



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A22 22-6-2017

Commissie

Vraag en Antwoord PvdA en CDA Toekomst van het 

Theatherhuis Roosendaal

- Wethouder Verbraak gaat in gesprek met 

portefeuillehouder Theunis om te kijken of er 

mogelijkheden zijn binnen de wijk Stadsoevers ten aanzien 

van een duurzame oplossing voor de gebruikers van de 

culturele instellingen die gevestigd zijn in het Essent-

gebouw. 

- Tevens zal wethouder Verbraak met wethouder Theunis 

bespreken of het mogelijk is om een business case op te 

stellen, gericht op het exploiteren van het Essent-gebouw 

door de gemeente. Dit op verzoek van de fractie van 

GroenLinks.

- Tevens op verzoek van de fractie van GroenLinks gaat 

wethouder Verbraak in gesprek met de nieuwe directeur 

van de Kring;

- Er zullen gesprekken worden gevoerd met de betrokken 

culturele instellingen.

Op verzoek van de fractie van de VLP zijn vorengenoemde 

acties op de Actielijst geplaatst. 

Theunis



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A23 12-7-2017

Commissie

Commissievergadering inzake HbHplus: 

-De raad ontvangt zo snel mogelijk de geldende klacht- en 

bezwaarprocedure van de gemeente Roosendaal;

- Wethouder van Poppel heeft op verzoek van de PvdA-

fractie aangegeven nog schriftelijk terug te zullen komen 

op de vraag hoe ‘rechtspraakproof’ dit nieuwe beleid is, 

waarbij inzicht zal worden gegeven in hoe het resultaat 

wordt bereikt van een schoon en leefbaar huis en hoe 

gecontroleerd kan worden dat de geïndiceerde hulp/zorg 

daadwerkelijk wordt verleend. 

- De komende weken en maanden worden de vragen en 

signalen die binnenkomen gemonitord en verzameld. De 

wethouder heeft toegezegd de raad hierover te zullen 

blijven informeren. Ook heeft wethouder van Poppel 

toegezegd het verloop van de voortgang van de verdere 

implementatie met de raad te zullen delen; 

Raaijmakers Raad 2 november 2017: 

De VLP doet het verzoek om de behandeling van de 

raadsmededeling 41-2017 Implementatie HbHplus 

(agendapunt 7a) aan te houden totdat de uitkomsten 

van de mediation bekend zijn. Pas na afloop van de 

mediation kan worden vastgesteld of een debat 

wenselijk is. De VLP-fractie geeft aan signalen uit de 

samenleving door te zullen zetten richting het college 

en haar controlerende taak te zullen blijven uitvoeren, 

ook tijdens het mediation traject.  

64-2018 Vraag en Antwoord SP HbH+ (dagmail d.d. 3 

april 2018) 1. Nu de mediation niet is gelukt start de 

bezwaarprocedure. Voor de planning van de 

hoorzittingen worden hierover nog nadere afspraken 

gemaakt met de heer Wevers [jurist FNV]. Het ligt wel 

in de bedoeling om nog deze maand met deze 

hoorzittingen te starten.

Bij brief van 27 september jl. heeft wethouder 

Raaijmakers de raad laten weten met betrokken 

partijen in overleg te willen gaan t.b.v. mogelijke 

verbeteringen van de organisatie van de HbHplus. 

Deze verkennende fase heeft tot doel te inventariseren 

of men bereid is met elkaar in gesprek te gaan. Na 

afronding volgt advies.

M.b.t. de bezwaren Hbhplus vindt 4 oktober 2018 een 

commissiebehandeling plaats. 



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A24 5-10-2017

Cie

Implementatie HbHplus

-De raad ontvangt een overzicht van mensen die 

intensieve zorg en begeleiding nodig hebben

-De raad ontvangt tevens een geanonimiseerd overzicht 

van vragen/klachten/meldingen die sinds de invoering van 

de HbHplus bij WegWijs zijn binnengekomen.

-De raad wordt nader schriftelijk geïnformeerd over hoe 

het in gebreke stellen vormgegeven is 

Raaijmakers Deze toezeggingen zijn in een brief van wethouder van 

Poppel in de dagmail van 25 oktober jl. aan de raad 

verstrekt. 

Zie 2017-A23

Voorstel: Hier afvoeren van de actielijst

2017-A25 12-okt-17 Raadvoorstel Roosendaal 750 jaar:

-De VVD-fractie wil weten welke activiteiten onder welk 

cluster vallen (begroting per activiteit). Er is toegezegd dat 

dit aan de raad zal worden verstrekt;

-Er zal worden gekeken naar de mogelijkheid van projectie 

van een roos op de televisietoren, maar de burgemeester 

heeft hierbij wel nadrukkelijk aangegeven dat de gemeente 

niet de eigenaar van de televisietoren is;

-De raad zal op de hoogte worden gehouden van de 

garantiestelling. 

Niederer Bullit 1 : Dit document is vertrouwerlijk ter inzage 

gelegd op de Griffie (30 oktober), dus afgehandeld.

Bullit 2: Dit is gebeurd (projectie op televisietoren). 

Bullit 3: Dit punt loopt nog.

2017-A27 25-10-2017

1e 

begrotingsra

ad

Toezeggingen Wethouder Verbraak bij 1e 

begrotingsraad:

-De raad wordt op korte termijn nader bericht over de 

eerste tussenevaluatie van de Werk op Maat banen.

-Op de vraag van de PvdA-fractie ten aanzien van de 

uitstroom uit de bijstand, of wethouder Verbraak inzicht 

heeft in hoe duurzaam deze uitstroom is, heeft wethouder 

Verbraak toegezegd hier schriftelijk op te zullen 

antwoorden. 

Van Ginderen De vraag t.a.v. uitstroom uit de bijstand is beantwoord 

(dagmail 8 november 2017)



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A33 2-11-2017

(Raad)

303-2017 Vragen VLP Spoorwegovergang Kade Deel III

De VLP heeft verzocht om de toezegging van wethouder 

Lok, dat het schetsontwerp ingezien kan worden zodra 

deze gereed is, te plaatsen op de Actielijst van de raad. 

Lok

2017-A36 30-11-2017

(Raad)

331-2017 Vragen VLP – Project tijdelijke goedkope 

huurwoningen

De VLP-fractie verzoekt om 331-2017 toe te voegen aan 

de Actielijst i.v.m. de in de beantwoording toegezegde nog 

te verstrekken samenwerkingsovereenkomst en 

businesscase

Theunis 074-2018 Vraag en Antwoord VLP Project Tijdelijke 

goedkope huurwoningen: (dagmail d.d. 24-4-'18)

-De samenwerkingsovereenkomst wordt verstrekt 

zodra deze door beide partijen is ondertekend. Dat is 

op dit moment nog niet gebeurd. 

-De intentie-overeenkomst bevat geen business case.

De intentieovereenkomst is naar de raad gezonden in 

de dagmail van 27 september 2018. 

Voorstel: Afvoeren van de actielijst.

2017-A37 30-11-2017

(Raad)

326-2017 Vragen VLP – Gelijke kansen kapper-

ondernemers

De VLP-fractie verzoekt om 326-2017 toe te voegen aan 

de Actielijst i.v.m. de in de beantwoording toegezegde nog 

te volgen nadere berichtgeving.

Lok



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A40 30-11-2017

(Cie)

Raadsvoorstel Herontwikkeling Mariadal

- Er komt een inventarisatie van verenigingen/clubs die 

een bepaalde huisvestingsbehoefte hebben. Het resultaat 

zal aan de raad worden medegedeeld. 

Theunis

2017-A41 30-11-2017

(Cie)

Raadsmededeling 70-2017 Verlening finanicering 

Borchwerf II C.V.

- Wethouder Theunis doet de oproep aan Heijmans om de 

samenwerking in tact te houden tot einde project. 

- Op de vraag van de VVD-fractie waarom de raad niet 

wordt gevraagd om eventuele wensen en bedenkingen te 

uiten op het verlengen van de lening van Roosendaal 

Borchwerf II BV aan Borchwerf II CV ad €687.500 met 2 

jaar, heeft wethouder Theunis aangegeven dit nog na te 

zullen gaan. 

Theunis Deze toezegging is niet meer actueel.

Voorstel: afvoeren van de actielijst

2017-A42 30-11-2017

(Cie)

Raadsmededeling 69-2017 Beleidsnotitie Integraal 

Armoedebeleid

- Wethouder van Poppel heeft, op verzoek van de 

Roosendaalse Lijst, toegezegd om aan de raad te zullen 

terugkoppelen hoe de output uit de gesprekken met 

kinderen over armoede gekoppeld wordt aan het 

Kindpakket. 

Koenraad



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A43 7-12-2017

(Cie)

Raadsvoorstel plan van aanpak doordecentralisatie 

Centrumgemeente

- De raad wordt in de gelegenheid gesteld om te toetsen of 

de door de raad gestelde kaders goed opgenomen zijn in 

het Programma van Eisen; Het proces zal gelijkend de 

inkoop van de Jeugdzorg worden vormgegeven. 

Koenraad

2017-A44 14-12-2017

(Cie)

Raadsvoorstel Actieplan Integrale Veiligheid

- Er komt een integrale aanpak overlast arbeidsmigranten. 

De gesprekken hierover zijn geagendeerd voor het eerste 

kwartaal van 2018. De raad wordt over de voortgang 

geïnformeerd.

- Aan de raad zal een terugkoppeling worden gegeven hoe 

‘de spreekuur rechter’ elders loopt.

- Wethouder Lok zal worden verzocht de raad schriftelijk te 

informeren over de stand van zaken externe veiligheid 

spoor.

- De raad zal geïnformeerd worden over wat de 

burgemeesters vinden van het rapport van de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid m.b.t. vuurwerk. 

Niederer Bulllit 1: loopt nog.

Bullit 2: T.a.v. de Spreekuurrechter: Hierover is de 

raad geïnformeerd in een brief van de burgemeester 

d.d. 20 december 2017. + de raad heeft een afschrift 

van de brief aan de rechtbank ontvangen (Dagmail 7 

maart 2018)

Bullit 3: De burgemeester heeft het verzoek bij 

wethouder Lok neergelegd. Bij brief van dhr. Lok van 

28 maart 2018 is de raad hierover nader geïnformeerd 

(dagmail 28 maart 2018).

Bullit 4: loopt nog.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A45 21-12-2017

(Raad)

Actieplan Integrale Veiligheid

Tijdens de beraadslaging is motie 2 Ondersteuning VN 

project Safe Streets ingediend. Met deze motie wordt het 

college verzocht:

Draagt het college op:  

• Het VN- project Safe Streets te ondersteunen door het 

verkrijgen van inzicht in de problematiek en het actief 

voorkomen en bestrijden van seksuele en anderszins 

ongewenste intimidatie; 

• De Raad voor het einde van deze bestuursperiode te 

informeren over de voortgang van het project Safe Streets 

in Roosendaal. 

Motie 2 is aangehouden.

Portefeuillehouder Niederer heeft verzocht deze motie aan 

te houden om hem in de gelegenheid te stellen om 

hierover vooraf ruggenspraak te kunnen houden met 

betrokken instanties, om te kijken hoe zij aankijken tegen 

het fenomeen ‘Safe Streets’. Portefeuillehouder Niederer 

heeft aangegeven hierover in het eerste kwartaal van 2018 

een terugkoppeling aan de raad te kunnen kunnen geven. 

Op basis van deze toezegging is motie 2 aangehouden. 

Niederer



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A1 25-1-2018

(Raad)

Raadsmededeling 71-2017 Resultaten 

Bewonersenquête

Wethouder Lok heeft ter vergadering aangegeven dat hij 

geen concrete datum kan afspreken waarbij hij heeft 

terugverwezen naar zijn beantwoording op de schriftelijke 

vragen van de PvdA (012-2018 Vragen PvdA Campagne 

gewenst gedrag ). 

N.B: in de beantwoording op de schriftelijke vragen van de 

PvdA heeft wethouder Lok aangegeven dat hij aan collega 

wethouders zal vragen welke thema’s volgens hen in 

aanmerking zouden kunnen komen voor een campagne 

en daarnaast de toezegging om te proberen voor de 

verkiezingen de raad hierover meer duidelijkheid te 

verschaffen (na een goede onderbouwde inventarisatie 

van thema’s). 

Lok

2018-A5 22-feb-18 Raadsvoorstel Beleidsplan Jeugd 2018 

- Op de vraag van de Roosendaalse Lijst waarom het 

project ‘Nazorg’ van het Da Vinci College is afgewezen 

heeft wethouder Van Poppel toegezegd dit schriftelijk te 

laten toekomen. 

Van Ginderen



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A8 24-5-2018

commissie

Vraag en Antwoord VLP - Glasvezel in Wouw kan 

sneller

- Er komt over een paar weken meer duidelijkheid m.b.t. 

de partij die glasvezel aan kan leggen. Eind juni moet dat 

bekend zijn. 

De VLP heeft aangegeven de uitkomsten m.b.t. eind juni af 

te willen wachten en hoopt dan ook meer duidelijkheid te 

krijgen over de periode van aanleggen, ook richting de 

bewoners van het buitengebied. De VLP behoudt zich het 

recht voor om, indien nodig, dit onderwerp na 

bekendmaking eind juni alsnog te agenderen voor een 

raadsvergadering en verzoekt tevens opname op de 

Actielijst. 

Lok Eigenstandige motie m.b.t. glasvezel in het 

buitengebied zit in de Raadscyclus.

Voorstel: Afvoeren van de Actielijst



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A9 31-5-2018

commissie

Raadsmededeling 17-2018  Beleidsvisie zonne-energie

- Wethouder Koenraad heeft toegezegd schriftelijk terug te 

zullen komen ten aanzien van hoe het kader van de 

zonneladder zicht verhoudt tot de huidige initiatieven voor 

zonneweides en zal daarbij tevens de (initiatieven in de) 

treden 0, 1 en 2 nader inzichtelijk maken;

- Ten aanzien van stimuleringsmaatregelen (intensiveren 

van de treden/planvorming) heeft wethouder Koenraad 

aangegeven hier nog op terug te zullen komen met een 

voorstel;

- Wethouder Koenraad komt tevens terug richting raad ten 

aanzien van haar visie hoe om te gaan met de limiet (van 

75 hectare) wanneer deze is bereikt. Zij wil dit eerst 

zorgvuldig afwegen; 

- De ontwikkeling en mogelijkheden van accu-packs zal 

nader worden onderzocht;

- Mevr. Koenraad gaat schriftelijk terugkomen op de vraag 

van het CDA of landschappelijke inpassing ook nodig is 

voor de gebieden die direct grenzen aan de kern.

- Mevrouw Koenraad zegt toe op verzoek van GroenLinks 

dat er na een jaar een rapportage naar de raad toe komt 

over de behaalde resultaten.

- Er komt een programma duurzaamheid voor de komende 

vier jaar; De inbreng van de fracties wordt hier in 

meegenomen (o.a. ten aanzien van monitoring 

biodiversiteit en het niet mogen toepassen van plastic en 

beton op de ondergrond tussen de panelen);

Koenraad Wethouder Koenraad heeft de raad hierover 

geïnformeerd bij brief van 18 juni jl. 

Voorstel: Afvoeren van de Actielijst



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A10 31-5-2018

commissie

Raadsmededeling 20-2018 Voortgang Lobby 

compensatie tekort beschermd wonen

wethouder Koenraad heeft toegezegd de raad nog voor het 

zomerreces in te zullen lichten over de laatste stand van 

zaken met betrekking tot de lobby

Koenraad st.v. zkn: 6 juli 2018: 

Er komt op dit moment beweging in de lobby, maar het 

is net te vroeg om iets te kunnen communiceren. De 

raad wordt eind augustus 2018 geïnformeerd via een 

raadsmededeling.

De raad heeft op 17 september jl. een update 

ontvangen (Lijst Ingekomen Stukken). Dit wordt 

meegenomen in de Decembercirculaire.

2018-A11 31-5-2018

commissie

Raadsmededeling 20-2018 Voortgang Lobby 

compensatie tekort beschermd wonen

Mevr. Koenraad heeft toegezegd, op verzoek van de VVD, 

schriftelijk te zullen terugkomen op de vraag welke 

beheersmaatregelen er op dit moment worden toegepast. 

Koenraad

2018-A12 31-5-2018

commissie

Raadsmededeling 20-2018 Voortgang Lobby 

compensatie tekort beschermd wonen

-Op verzoek van de ChristenUnie geeft wethouder 

Koenraad aan dat prognose en monitoring op dit moment 

lastig zijn. De wethouder geeft aan er werk van te willen 

maken om dit soort cijfers beter in zicht te krijgen, maar 

deze cijfers zijn er op dit moment nog niet; 

Koenraad



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A13 31-5-2018

commissie

Raadsmededeling 12-2018 Integraal Armoedebeleid

Wethouder Koenraad zal op verzoek van de SP-fractie bij 

de armoederegisseur aandacht vragen voor werkende 

armen die met kleine betaalde banen net buiten de 

regelingen vallen.

De vraag van de SP of de nieuwe Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) nog van invloed is op het 

integraal armoedebeleid (voor wat betreft 

vroegsignalering/risico-signalering en samenwerking met 

diverse (maatschappelijke) organisaties), wordt 

schriftelijke beantwoord.

Koenraad

2018-A14 31-5-2018

commissie

Raadsmededeling 12-2018 Integraal Armoedebeleid

- De VLP-fractie haalt de cliëntenraad aan; Deze is gericht 

vanuit de situatie dat iemand een bijstandsuitkering 

ontvangt. De VLP-fractie verzoekt de wethouder –mede in 

het licht van het Bestuursakkoord om inwoners te 

betrekken- dit zodanig in te richten dat hier mensen zijn 

met ervaring in het veld (die feedback kunnen geven) 

anders dan bijstandsgerechtigden (denk aan: senioren met 

een klein pensioen, mensen in een schuldsanering traject, 

enz.). Mevrouw Koenraad geeft aan dat zij dit ook van plan 

is. 

Koenraad



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A15 7-6-2018

commissie

Lis-brief 1104475 - gemeente Roosendaal - Jaarverslag 

handhaving omgevingsrecht 2017

-De burgemeester heeft toegezegd om de raad na de 

zomer een update te geven over de ontwikkelingen ten 

aanzien van de problematiek in de stationsbuurt;

-Op verzoek van de CDA-fractie om de nulmeting m.b.t. de 

nieuwe erfgoedwet alsmede het plan van aanpak (ten 

aanzien van hoe die nieuwe erfgoedwet kan worden 

gehandhaafd) aan de raad te verstrekken, heeft 

burgemeester Niederer toegezegd om, na afstemming in 

het college, de raad hier deelgenoot van te maken;

-De raad wordt voor het einde van het jaar een integrale 

aanpak op arbeidsmigratie gepresenteerd (op gebied van 

arbeidsmarkt, integratie, huisvesting etc.).

-De vraag of er meer handhavingscapaciteit gewenst is zal 

de burgemeester meenemen

bij de begroting en/of het Integraal Veiligheidsplan, 

jaarschijf 2019.

Niederer

2018-A16 7-6-2018

commissie

Ingekomen brief -Integraal Verkeersplan Nieuwstraat

-De raad ontvangt het verkeersplan zodra deze gereed is;

-Wethouder Lok heeft toegezegd te zullen trachten bij de 

verkrijgers van de vergunning een aantal dagen respijt te 

vragen door voor te stellen om even te wachten met de 

beslissing op de bezwaren. Dit zodat met de inwoners van 

de Nieuwstraat kan worden gekeken of er 

overeenstemming kan worden bereikt over het 

verkeersplan (een veilige verkeerssituatie met een 

gezonde verkeersafwikkeling). Dhr. Lok heeft toegezegd 

de raad na 25 juni over de uitkomsten te zullen informeren. 

Lok De raad is hierover bij brief van 27 juni jl. door 

wethouder Lok geïnformeerd. 

Voorstel: afvoeren van Actielijst.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A18 21-jun-18 Raadsvoorstel afgifte ontwerp vvgb t.b.v. de plannen 

voor het realiseren van zonneparken nabij de A58 én 

nabij de Evertkreekweg in Roosendaal i.c.m. 

Raadsmededeling 17-2018 Beleidsvisie Zonne-energie

-De fractie van de ChristenUnie is van mening dat de in de 

voorstellen gegeven onderbouwingen niet geheel voldoen 

aan de eisen die in de beleidsvisie Zonne-energie worden 

gesteld (in de onderbouwingen missen motivaties). De 

fractie van de ChristenUnie heeft hier ter vergadering een 

aantal voorbeelden van gegeven en heeft wethouder 

Koenraad verzocht om hier nog eens kritisch naar te 

kijken. Wethouder Koenraad heeft hierbij specifiek het 

voorbeeld van de ChristenUnie aangehaald ten aanzien 

van de voedselproductie en heeft toegezegd dit als 

opmerking te noteren, dit na te zullen zien (ambtelijk) en 

de raad hierover nader te zullen berichten. Daarnaast heeft 

wethouder Koenraad de ChristenUnie ook toegezegd te 

zullen vragen om een aangescherpte 

motivatie/onderbouwing m.b.t. het in de beleidsvisie 

gestelde dat initiatiefnemers van zonneparken hun keuze 

moeten motiveren aan de hand van de zonneladder. 

Hierbij heeft wethouder Koenraad wel aangegeven dat het 

niet zo is dat met de ondernemer/initiatiefnemer van 

zonneparken alle stapjes van de zonneladder worden 

doorlopen en dat wordt bezien of hij/zij het plan ook uit kan 

voeren op een dak. 

Koenraad



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A19 21-jun-18 Raadsvoorstel afgifte ontwerp vvgb t.b.v. de plannen 

voor het realiseren van zonneparken nabij de A58 én 

nabij de Evertkreekweg in Roosendaal i.c.m. 

Raadsmededeling 17-2018 Beleidsvisie Zonne-energie

Met betrekking tot de aanvraag bij het Hollewegje heeft de 

CDA-fractie aangegeven dat dit zonnepark niet in de 

randzone valt, maar in het buitengebied, omdat het 

Hollewegje onder het bestemmingsplan buitengebied valt. 

Het CDA vraagt zich af waarom hier geen sprake is van 

20% kwaliteitsverbetering. Wethouder Koenraad heeft 

toegezegd dit te zullen uitzoeken en zal de raad hierover 

nader berichten.

Koenraad

2018-A20 21-jan-18 Raadsvoorstel afgifte ontwerp vvgb t.b.v. de plannen 

voor het realiseren van zonneparken nabij de A58 én 

nabij de Evertkreekweg in Roosendaal i.c.m. 

Raadsmededeling 17-2018 Beleidsvisie Zonne-energie

-Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat met de zes 

aanvragen die er nu liggen de 75 ha niet wordt 

overschreden. De PvdA-fractie komt met de zes 

aanvragen die er nu liggen op een totaal van 101 ha. 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dit te zullen laten 

uitzoeken en komt hier bij de raad op terug. 

Koenraad Dit is door wethouder Koenraad gecommuniceerd in 

een brief aan de raad op 29 juni jl., waarbij is 

aangegeven dat met de 6 aanvragen het aantal 

hectare van 75 wordt overschreden. 

Voorstel: Afvoeren van Actielijst.



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A21 21-jun-18 Raadsvoorstel afgifte ontwerp vvgb t.b.v. de plannen 

voor het realiseren van zonneparken Roosendaal 

i.c.m. Raadsmededeling 17-2018 Beleidsvisie Zonne-

energie 

Op de vraag van de PvdA-fractie hoe houdbaar dit 

standpunt is gelet op het feit dat de aanvragen die nu 

binnenkomen ook binnen de termijn zijn ingediend en de 

zes aanvragen die er al liggen nu nog niet in rechte 

vaststaan, heeft wethouder Koenraad aangegeven dat in 

haar opinie de raad een verklaring van geen bedenkingen 

mag weigeren op het moment dat de 75 ha wordt 

overschreden omdat dit het maximum aantal ha is dat als 

normering is vastgelegd in de beleidsvisie. Wethouder 

Koenraad heeft hierbij wel aangegeven dit graag nog even 

te willen laten uitzoeken en komt hier nog schriftelijk bij de 

raad op terug. 

Koenraad Dit is door wethouder Koenraad gecommuniceerd in 

een brief aan de raad op 29 juni jl., waarbij is 

aangegeven dat als vertrekpunt wordt uitgegaan van 

volgorde van binnenkomst. 

Voorstel: Afvoeren van Actielijst.

2018-A22 21-jun-18 Raadsvoorstel afgifte ontwerp vvgb t.b.v. de plannen 

voor het realiseren van zonneparken Roosendaal 

i.c.m. Raadsmededeling 17-2018 Beleidsvisie Zonne-

energie 

Wethouder Koenraad heeft toegezegd te zullen kijken naar 

de suggestie van de PvdA om in de vergunning ook eisen 

te stellen aan het einde van het project, ten aanzien van de 

wijze van ontmanteling/afbreken. 

-Wethouder Koenraad heeft tevens toegezegd schriftelijk 

te zullen terugkomen op de vraag van de PvdA-fractie hoe 

de initiatieven voldoen aan het Afsprakenkader 

Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-

Brabant met betrekking tot de fysieke en financiële 

tegenprestatie. 

Koenraad



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A23 21-jun-18 Raadsvoorstel afgifte ontwerp vvgb t.b.v. de plannen 

voor het realiseren van zonneparken Roosendaal 

i.c.m. Raadsmededeling 17-2018 Beleidsvisie Zonne-

energie 

-De VVD-fractie refereert aan de opmerking van de 

wethouder dat er een overeenkomst gesloten wordt tussen 

de gemeente en de initiatiefnemers. De VVD-fractie wil 

weten wat de doorlooptijd van deze overeenkomst is, 

wanneer deze overeenkomst echt klaar ligt en of deze 

overeenkomst ter inzage komt voor de raad. Wethouder 

Koenraad heeft toegezegd hier op terug te zullen komen. 

Koenraad

2018-A24 28-jun-18 Jaarstukken 2017

Wethouder Lok heeft toegezegd na te zullen gaan hoe ver 

het staat met de ENSIA/wanneer de raad de rapportage 

mag verwachten. Hij laat de raad dit volgende week weten. 

Lok

2018-

A25

28-jun-18 Raadsvoorstel opname Islamitische School in plan van 

scholen 2019-2022 

Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat er voor de 

opheffingsnorm een formule is. Deze zal aan de raad 

worden verstrekt.

Van Ginderen

2018-A26 20-9-18

Cie

Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018

Op de vraag van de VLP m.b.t. een lager dividend Saver 

dan in de Berap staat opgenomen (198.000 i.p.v. 122.000) 

heeft wethouder Theunis toegezegd dit schriftelijk te zullen 

beantwoorden. 

Theunis Dit is beantwoord in een schrijven aan de raad in de 

dagmail van 26 september 2018. 

Voorstel: Afvoeren van de Actielijst



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A27 20-9-18

Cie

Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018 

Op de vraag van de PvdA-fractie of er een evaluatie komt 

van het Stimuleringsfonds voorliggend veld heeft 

wethouder Koenraad aangegeven dat er een overzicht aan 

de raad zal worden verstrekt over de activiteiten/initiatieven 

die m.b.t. de stimulering in het voorliggend veld zijn 

ondernomen. Ook de effecten hiervan zullen in kaart 

worden gebracht. 

Koenraad

2018-A28 20-9-18

Cie

Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018

Op de vraag van de VLP-fractie waarom in de 

Bestuursrapportage niets terug te lezen valt over de 

overschrijding van de aanleg van kunstgrasvelden op 

sportpark de Doelen en sportpark Hulsdonk voor in totaal 

170.000 euro en wat de reden is van deze overschrijding 

komt een schriftelijke reactie. 

Van Ginderen/

Theunis

Dit is beantwoord in een schrijven aan de raad in de 

dagmail van 26 september 2018. 

Voorstel: Afvoeren van de Actielijst

2018-A29 20-9-18

Cie

Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018

Ten aanzien van het impulstraject Eritrese Statushouders 

zal nadere informatie aan de raad worden verstrekt zodra 

de pilot met de VNG is afgerond

Van Ginderen

2018-A30 20-9-18

Cie

Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018

Wethouder van Ginderen streeft ernaar reeds bij de 

begrotingsbehandeling de raad nader te informeren m.b.t. 

stand van zaken tekorten Jeugdzorg. Hij geeft hierbij aan 

hierin afhankelijk te zijn van anderen.

Van 

Ginderen

2018-A31 20-sep-18 Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018

Doordecentralisatie huisvesting van het primaire onderwijs: 

de raad ontvang over enige tijd een update, inclusief een 

actuele versie van het adviesrapport. Zorgvuldigheid gaat 

hierbij voor tempo.

Van Ginderen



Nr Datum Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A32 20-sep-18 Raadsmededeling 35-2018 Studenten kleuren de stad

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder van Ginderen 

het volgende aangegeven:

De raad wordt over de uitkomsten van de evaluatie in 

november 2018 geïnformeerd;

een lijstje te verstrekken met daarop de horeca/binnenstad-

ondernemers waarmee afspraken zijn gemaakt c.q. die 

meedoen/partner in de campagne zijn. 


