
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 1 en 8 november 2018 

 

Raadzaal van het Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester) 

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

Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, dhr. 

A.A.B. Theunis, wethouders 

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP, afwezig op 1/11), Y.A.J.M. de 

Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst, afwezig op 1/11), S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), A.T. 

Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), C.F.G.R. Koenraad 

(GroenLinks), A.A. Maas-Cleeren (SP), I.M. Raaijmakers (Roosendaalse Lijst), D.C.M. Roeken (CDA), 

E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD).  

De heren: K. Ahlalouch (PvdA, afwezig op 1/11), J.P.L.M. van den Beemt (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), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst, afwezig op 1/11), S. Hamans (CDA), J.F.A. 

Heeren (VLP), C.A. Lok (VVD), R.C.A.W. van Nassau (CDA), K.A. Raggers (D66, afwezig op 1/11 en 

8/11), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.A.B. Theunis 

(Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. 

Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP). 

 

 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering op donderdag 1 november om 19:30 uur. 

De voorzitter maakt melding van het feit dat mevrouw Bozkurt met ingang van deze 
raadsvergadering als fractienaam ‘Burger Belangen Roosendaal’ zal voeren in plaats van ‘Nieuwe 
Democraten’. 

 
De voorzitter deelt mede dat er sprake is van een herziene versie van het raadsvoorstel en het 

raadsbesluit. De nieuwe versies liggen op de tafels. Besluitvorming over de Programmabegroting 

2019 zal op donderdag 8 november 2018 plaatsvinden.  

 

2. Vaststellen Raadsagenda 
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

3. Voorstel  50   Programmabegroting 2019  
  

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis  

Inhoud: 

De Programmabegroting 2019 wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Tevens 
wordt de actualisatie van de reserves en voorzieningen ter informatie aangeboden aan de 
gemeenteraad.  
Conform de wettelijke voorschriften dient de begroting uiterlijk 15 november te worden 

aangeleverd bij de Provincie Noord-Brabant.  

 

 

 

 



  

Voorstel: 
1. De Programmabegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 en bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen. 
2. De herziene grondexploitaties (geheime documenten) vast te stellen. 
3. De opgelegde geheimhouding op de grondexploitaties te bekrachtigen. 
 

 
Door de fracties zijn tijdens de raadsvergadering op 1 november 2018 de volgende 
(voorgenomen) wijzigingsvoorstellen en moties aangekondigd in eerste termijn: 
 
Roosendaalse Lijst 

• Motie onderzoek verlichting fietspaden buitengebied (ingediend, motie 1) 

• Motie onderzoek naar (duurzame) binding studenten aan Roosendaal (ingediend, motie 2) 

Ten aanzien van integrale veiligheid heeft de Roosendaalse Lijst aangegeven bij de behandeling 
van het Actieplan ‘Integrale Veiligheid’ later dit jaar hier op terug te zullen komen, mogelijk met 
moties. 
 
Voor wat betreft Groen en Grijs heeft de Roosendaalse Lijst aangegeven eerst de 
themabijeenkomst af te willen wachten om meer inzicht te krijgen. Mogelijk dat dit aanleiding is om 
in een later stadium met voorstellen te komen. 
 
VLP 

• Amendement ten behoeve van meer slagkracht voor de afdeling Toezicht & Handhaving 

(tegen gaan van illegale afvaldump) 

• Amendement t.b.v. vrijstelling van leges voor evenementen 

VVD 

• Motie om het college op te dragen om een Roosendaals Innovatiefonds aan te bieden bij de 

Kadernota 

• De VVD vindt het te vroeg om de financiering van het Care Innovation Center (CIC) terug te 

schroeven; De VVD wacht eerst of andere fracties met een voorstel komen, anders komt de 

VVD wellicht zelf met een motie of een amendement t.b.v. het CIC. (De PvdA-fractie heeft in 

haar termijn aangekondigd dat zij samen met de VVD een motie en amendement zal indienen 

t.b.v. continuering van het CIC) 

De VVD vraagt aan de Auditcommissie en aan de werkgroep Kwartiermakers om de komende 
jaren vooral veel aandacht te besteden aan ‘Werk en Inkomen’ 

 
CDA 

• Veiligheid: motie bezien mogelijkheden project ‘Rent a Cop’ 

• Motie verbetering Stationsplein / fietsenstalling bij het station  

• Het CDA zal in samenwerking met collega’s uit de regio komen met een motie m.b.t. aanpak 

georganiseerde criminaliteit / ondermijning. 

• Duurzaamheid: motie klimaatscan  

• Zorgen voor elkaar: motie visie op sporten en bewegen 

GroenLinks 

• GroenLinks overweegt een motie t.b.v. een oproep aan Den Haag en ter onderstreping van 

het pleidooi van de VNG voor meer tijd en geld t.b.v. uitvoering van de gemeentelijke 

zorgtaken; 

 
 
 



  

SP 

• De SP overweegt een amendement om budget te reserveren voor het opstellen van een 

communicatieplan (bij voorkeur als onderdeel van een plan van aanpak beleidskader 

burgerparticipatie). 

PvdA 

• Amendement Investeringsfonds Roosendaal (waarin een aantal geoormerkte gelden in de 

begroting 2019 terugvloeien in een te vormen Investeringsfonds). Dit Investeringsfonds kan 

ingezet worden voor concrete plannen die de gemeenteraad meegeeft aan het college van 

B&W t.b.v. Kadernota 2020. Het gaat om het terugvloeien van de volgende middelen: 

Overschot 2019 (€83.500), De gereserveerde gelden onderwijs (€600.000 structureel), Een 

deel gereserveerde gelden cultuur (€100.000 structureel), verlaging binnenstadsdirectie 

(€100.000), de dekking 2020 uit de risicoreserve sociaal domein (€1.200.000), opheffing BR 

Courage (€25.053), opheffing BR Investeringsimpulsen (€37.337) 

• Motie + amendement Continuering Care Innovation Center (het amendement is op 1 

november ter vergadering uitgedeeld), samen met VVD 

• Motie Roosendaal op weg naar een Rookvrije generatie 

• De PvdA overweegt tevens een initiatief (mogelijke motie) op het thema Duurzaamheid (hierbij 

zijn voorbeelden als ‘Groene-daken-subsidie’ en ‘Impuls Ruimtelijke Adaptatie’ (tegels eruit, 

planten erin) genoemd) 

• Mogelijke motie aanpak woonlasten terugbrengen naar het landelijk gemiddelde 

• Mogelijke motie voorkom de armoedeval (toepassing glijdende schaal bij voorzieningen) 

• Mogelijke Motie Regionaal Mediafonds 

D66 

• Motie omtrent begrijpelijk Nederlands in de gemeentelijke communicatie 

• Motie t.b.v. het meertalig aanbieden van basale informatie over de gemeente, regels, rechten 

en regelgeving 

Burger Belangen Roosendaal 

• Motie aandacht/actie voor kinderen die zonder ontbijt naar school gaan 

ChristenUnie 

• Motie tussentijds rapporteren over maatschappelijke effecten 

• Ten aanzien van de problematiek rondom zwerfjongeren heeft de ChristenUnie aangegeven 

hier in de tweede termijn verder op in te zullen gaan (mogelijk motie)  

• Een voorstel (motie) om als gemeente concrete stappen te gaan zetten en projecten te 

ondersteunen die de ideeën van kinderen bij de armoedeproblematiek betrekken, zal de 

ChristenUnie mogelijk verder uitwerken óf in de tweede termijn óf bij behandeling van 

raadsmededeling 47-2018 De rol en inzet van de Armoede regisseur, later dit jaar.  

Uit de reactie van het college van B&W op de eerste termijnen zijn de volgende toezeggingen dan 
wel mededelingen genoteerd:  
-Wethouder Theunis heeft aangegeven dat er een voorstel komt met betrekking tot de verdere 
vernieuwing van de afvalinzameling en de financiële effecten ervan. Wethouder Theunis heeft 
toegezegd, in samenspraak met wethouder Koenraad, om op dat moment met de raad te zullen 
bezien in hoeverre het dividend van Saver (al dan niet) nog naar de Algemene middelen moet 
vloeien. 
-Wethouder Theunis heeft aangegeven dat het mogelijk is om meer inzichtelijk te maken waartoe 
de toeristenbelasting dient. 
-Wethouder Theunis heeft aangegeven tevens mogelijkheden te zien om de begroting qua 
vormgeving nog inzichtelijker te maken.  
-Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat er een herijking van de arbeidsmarktagenda 
komt die gelieerd is aan de regio; De raad ontvangt eerst de informatie die momenteel regionaal 
wordt opgehaald en vervolgens komt er een voorstel.  



  

-Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de raad het voorstel voor afvalinzameling (met 
omgekeerd inzamelen als uitgangspunt) in januari 2019 kan verwachten. 
-Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er wordt gewerkt aan een zgn. Sociale Kaart 
(WegWijs); Dit traject is vergevorderd.  
-Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er een nieuw voorstel komt naar de raad t.b.v. 
doorontwikkeling van het Care Innovation Center (CIC). N.B: wethouder Koenraad heeft wel 
aangegeven dat doorontwikkeling van het Huis van Morgen nog niet zeker is. 
-Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat in de tweede helft van 2019 er een regionale 
energiestrategie moet liggen en een warmteplan moet in 2021 klaar zijn. Deze plannen komen in 
de komende Kadernota(’s) terug.  
-Ten aanzien van het dossier HbHplus heeft mevrouw Raaijmakers aangegeven dat dhr. Mol zijn 
verkennende fase heeft afgerond. Hier is uitgekomen dat partijen bereid zijn om met elkaar om 
tafel te zitten, met uitzondering van de jurist. Een brief met deze informatie wordt op korte termijn 
aan de raad aangeboden. 
-Burgemeester Niederer heeft aangegeven dat het Actieplan Integrale Veiligheid op korte termijn 
aan de raad zal worden aangeboden. 
-Ten aanzien van de communicatieparagraaf heeft dhr. Niederer aangegeven dat hij de vragen 
van dhr. de Regt hierover tijdens de Commissievergadering van 24 oktober jl. reeds rechtstreeks 
aan dhr. de Regt heeft beantwoord. Dhr. Niederer verzoekt dhr. de Regt zijn beantwoording met 
mevr. Maas te delen.  

 
 

De vergadering is op 1 november 2018, na de reactie van de portefeuillehouders op de 1e 
termijnen, geschorst om 22.15 uur. De vergadering is vervolgens vervat op 8 november 2018, om 
17.00 uur. 

 
 
Tijdens de beraadslaging over de Programmabegroting 2019 zijn de volgende amendementen 
ingediend: 
 
Amendement 1 Impuls meer slagkracht Toezicht & Handhaving  
 
Met dit amendement wordt besloten: 
 
Besluit: 

 
Beslispunt 1 ‘De Programmabegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 en 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen’,  
   
 
Aan te vullen met: 
 
‘Met dien verstande dat: 
 
Er uit het begrotingsoverschot 2019 van € 83.500 een bedrag van € 50.000 wordt toegevoegd aan 
Programma 1 Besturen & Samenwerken (beleidsveld Integrale veiligheid) ten behoeve van meer 
armslag voor extra inzet voor onder meer het tegengaan van illegale afvaldump en het tegengaan 
van overlast in brede zin in onze wijken en dorpen’. 
 
Amendement 1 is met  23 stemmen voor (VLP, PvdA, CDA, Roosendaalse Lijst, D66, 
ChristenUnie, Burger Belangen Roosendaal) en 11 stemmen tegen (GroenLinks, SP, VVD) 
aangenomen. 
 
Burgemeester Niederer heeft verzocht dit amendement aan te houden tot de behandeling van het 
raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan, dat later dit jaar nog wordt besproken.  
 
 
Amendement 2 Vrijstelling leges evenementenvergunning 
 
Met dit amendement wordt besloten: 



  

Besluit: 
 

Beslispunt 1 ‘De Programmabegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 en 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen’,  
   
 
Aan te vullen met: 

 
‘Met dien verstande dat: 

 
1. In de legesverordening wordt opgenomen dat vanaf 2019 vrijstelling wordt verleend voor leges 

evenementenvergunningen; 

2. Ter compensatie van vervallen baten in Programma 4 Wonen & Verblijven een bedrag van € 

16.426 (met jaarlijkse indexering van 0,8%) beschikbaar wordt gesteld vanuit het meerjarig 

overschot begrotingssaldo 2019-2022’.  

Amendement 2 is unaniem aangenomen. 
 
 
Amendement 3 Investeringsfonds Roosendaal 
 
Met dit amendement wordt besloten: 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 ‘De Programmabegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022  
en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen’ 

Aan te vullen met:  

‘Met dien verstande dat:  

1. Er een ‘Investeringsfonds Roosendaal’ wordt ingesteld; 
2. Ten behoeve van dit Investeringsfonds de volgende middelen samen worden gebracht in de 

nieuwe bestemmingsreserve ‘Investeringsfonds Roosendaal’:  
- Het incidentele resterende overschot begrotingssaldo 2019 (pagina 4 bijlagenboek); 
- Een deel - ter hoogte van € 100.000 structureel - van de onvermijdelijke last ‘extra budget 

cultuur’ (pagina 9 bijlagenboek); 
- Een deel - ter hoogte van € 100.000 incidenteel - van de onvermijdelijke last 

‘Binnenstadsdirectie’ (pagina 9 bijlagenboek);  
- De incidentele onvermijdelijke last ‘beschermd wonen’ voor 2020 ter hoogte van € 

1.200.000 (bijlagenboek 9); 
- De middelen voor 2020 ter hoogte van € 25.053 vanuit de bestemmingsreserve ‘Courage’ 

(pagina 11 meerjaren actualisatie reserves en voorzieningen); 
- De middelen ter hoogte van € 37.337 vanuit de bestemmingsreserve 

‘Investeringsimpulsen economie en meer specifiek de binnenstad’ (pagina 31 meerjaren 
actualisatie reserves en voorzieningen)’.  

 
Het dictum van Amendement 3 is tijdens de beraadslagingen als volgt gewijzigd: 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 ‘De Programmabegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022  
en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen’ 

Aan te vullen met:  

‘Met dien verstande dat:  



  

1. Er een ‘Investeringsfonds Roosendaal’ wordt ingesteld; 
2. Ten behoeve van dit Investeringsfonds de volgende middelen samen worden gebracht in de 

nieuwe bestemmingsreserve ‘Investeringsfonds Roosendaal’:  
- Het incidentele resterende overschot begrotingssaldo 2019 (pagina 4 bijlagenboek); 
- Een deel - ter hoogte van € 100.000 incidenteel - van de onvermijdelijke last 

‘Binnenstadsdirectie’ (pagina 9 bijlagenboek);  
- De middelen voor 2020 ter hoogte van € 25.053 vanuit de bestemmingsreserve ‘Courage’ 

(pagina 11 meerjaren actualisatie reserves en voorzieningen); 
- De middelen ter hoogte van € 37.337 vanuit de bestemmingsreserve 

‘Investeringsimpulsen economie en meer specifiek de binnenstad’ (pagina 31 meerjaren 
actualisatie reserves en voorzieningen)’.  

 
Het gewijzigde amendement 3 is met 5 stemmen voor (PvdA, SP) en 29 stemmen tegen (CDA, 
ChristenUnie, VLP, D66, GroenLinks, Roosendaalse Lijst, Burger Belangen Roosendaal, VVD) 
verworpen. 

 
 

Amendement 4 Care Innovation Center 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 ‘De Programmabegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022  
en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen’,  
 
Aan te vullen met: 
 
‘Met dien verstande dat: 
 
1. In de financiële uitgangspositie voor 2019 rekening wordt gehouden met een onvermijdelijke 

last van 200.000 euro ten behoeve van het Innovitapark/Care Innovation Center (in plaats van 
100.000 euro zoals benoemd op pagina 9 Bijlagenboek Programmabegroting 2019); 

2. Deze extra 100.000 euro ten laste worden gebracht van de Specifieke Risicoreserve Sociaal 
Domein’. 

 
Amendement 4 is met 13 stemmen voor (PvdA, SP, VVD, GroenLinks) en 20 stemmen tegen 
(CDA, ChristenUnie, VLP, Roosendaalse Lijst, Burger Belangen Roosendaal) verworpen. 
 
N.B: De heer Emmen (D66) heeft zich onthouden van stemmen bij amendement 4. 
 
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij in januari komt met een voorstel met betrekking tot 
het CIC. 

 
 
 

Vervolgens is over het geamendeerde raadsvoorstel gestemd:  
Met het geamendeerde raadsvoorstel Programmabegroting 2019 is unaniem ingestemd.  
 
 
Tijdens de beraadslaging over de Programmabegroting 2019 zijn de volgende moties ingediend: 
 
Motie 1 Onderzoek verlichting fietspaden buitengebied 
 
Verzoekt het college 
1. Een onderzoek in te stellen naar de kosten en mogelijkheden om de meest onveilige/donkere 

delen van de fietspaden in het buitengebied  van de gemeente Roosendaal te verlichten, met 

gebruikmaking van duurzame oplossingen als bijvoorbeeld slimme LED verlichting met 

bewegingsdetectoren;  

2. De raad over de resultaten en conclusies van dit onderzoek te informeren voor de 

behandeling van de kadernota 2020.  



  

Motie 1 is unaniem aangenomen. 
 
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven motie 1 uit te kunnen voeren, maar wil wel de 
kanttekening maken dat het verlichten van fietspaden in het buitengebied niet per definitie deze 
fietspaden veiliger maakt. 

 
 
Motie 2 Roosendaal Studentenstad 

 
Verzoekt het college 
1. Een onderzoek uit te voeren naar de beleving van hbo-studenten van Roosendaal als 

studentenstad, waarbij tevens wordt gekeken hoe de relatie met de stad kan worden 

verduurzaamd; 

2. De raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het onderzoek; 

3. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek de raad bij de Kadernota 2020 een voorstel te 

presenteren ten behoeve van het aantrekkelijk maken en houden van Roosendaal als 

studentenstad.  

Het dictum van motie 2 is tijdens de beraadslagingen als volgt gewijzigd:  
 
Verzoekt het college 
1. Een onderzoek in te stellen naar de kosten en mogelijkheden om de meest onveilige/donkere 

delen van de fietspaden in het buitengebied  van de gemeente Roosendaal te verlichten, met 
gebruikmaking van duurzame oplossingen als bijvoorbeeld slimme LED verlichting met 
bewegingsdetectoren;  

2. De raad over de resultaten en conclusies van dit onderzoek te informeren voor de 
behandeling van de Kadernota 2020; 

 
De gewijzigde motie 2 is unaniem aangenomen. 
 
 

Motie 3 Innovatiefonds 
 

Draagt het college op 
1. Bij de Kadernota 2020 de raad een voorstel aan te bieden tot het instellen van het 

Innovatiefonds Roosendaal; 
2. Hierbij mee te nemen minimale en maximale waarden van het fonds, voorwaarden voor 

jaarlijkse stortingen en onttrekkingen; 
3. Dit voor te bereiden in samenspraak met de gemeenteraad. 

 
Motie 3 is met 28 stemmen voor (VVD, Roosendaalse Lijst, D66, PvdA, GroenLinks, 
Roosendaalse Lijst, SP, Burger Belangen Roosendaal, VVD) en 6 stemmen tegen (VLP) 
aangenomen 
 
 

Motie 4 Rent a Cop 
 

Verzoekt het college 
1. In overleg te treden met de politie ten einde het project ‘Rent a Cop’ in 2019 in te voeren in de 

gemeente Roosendaal. 

 
Motie 4 is met 29 stemmen voor (CDA, Roosendaalse Lijst, VLP, PvdA, GroenLinks, 
Roosendaalse Lijst, VVD) en 5 stemmen tegen (D66, SP, Burger Belangen Roosendaal) 
aangenomen. 
 
Burgemeester Niederer heeft aangegeven dat de motie uitgevoerd kan worden, maar geeft wel 
aan dat dit een project voor de politie wordt. 

 
 



  

Motie 5 Impuls aan het Stationsplein 

 
Draagt het college op: 

1. Te onderzoeken hoe de uitstraling van het Stationsplein kan worden verbeterd; 
2. Hiervoor in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel aan de raad te zenden. 
 
Het dictum van motie 5 is tijdens de beraadslagingen gewijzigd nadat wethouder Lok heeft 
toegelicht dat een onderzoek in het eerste kwartaal van 2019 niet haalbaar is maar dat dit wel 
voor de zomer van 2019 kan worden gerealiseerd: 
 

Draagt het college op: 
1. Te onderzoeken hoe de uitstraling van het Stationsplein kan worden verbeterd; 
2. Hiervoor voor de zomer van 2019 een voorstel aan de raad te zenden. 

 
De gewijzigde motie 5 is met 28 stemmen voor (CDA, Roosendaalse Lijst, Burger Belangen 
Roosendaal, ChristenUnie, VLP, D66, PvdA, VVD) en 6 stemmen tegen (GroenLinks, SP) 
aangenomen. 

 
 
Motie 6 Klimaatscan 
 

Verzoekt het college: 
1. Om een klimaatscan uit te voeren waarbij in kaart wordt gebracht wat de effecten zullen zijn 

van alle nieuwe factoren van klimaatverandering, zoals een hogere temperatuur, meer 
zonuren, hevigere neerslag, luchtkwaliteit en vochtigheidsgraad, op de leefomgeving en 
leefkwaliteit van de gemeente Roosendaal. 

2. De resultaten en conclusies van de klimaatscan vóór de behandeling van de Kadernota 2020 
beschikbaar te stellen aan de raad 

3. Daarbij te duiden hoe deze resultaten en conclusies kunnen worden vertaald naar (preventief) 
beleid, waarbij rekening wordt gehouden met de vraag welke maatregelen het meest urgent 
zijn en met de vraag hoe deze maatregelen zich verhouden tot de lopende trajecten op het 
gebied van innovatieve verduurzaming en energietransitie. 

4. Om in 2030 de voortgang en resultaten van dit beleid te evalueren met een nieuwe 
klimaatscan. 

 
Het dictum van motie 6 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd:  
 

Verzoekt het college: 
1. Om een klimaatscan uit te voeren waarbij in kaart wordt gebracht wat de effecten zullen zijn 

van nieuwe factoren van klimaatverandering, zoals een hogere temperatuur, meer zonuren, 
hevigere neerslag, luchtkwaliteit en vochtigheidsgraad, op de leefomgeving en leefkwaliteit 
van de gemeente Roosendaal. 

2. De resultaten en conclusies van de klimaatscan vóór de behandeling van de Kadernota 2020 
beschikbaar te stellen aan de raad 

3. Daarbij te duiden hoe deze resultaten en conclusies kunnen worden vertaald naar (preventief) 
beleid, waarbij rekening wordt gehouden met de vraag welke maatregelen het meest urgent 
zijn en met de vraag hoe deze maatregelen zich verhouden tot de lopende trajecten op het 
gebied van innovatieve verduurzaming en energietransitie. 

4. Om in 2030 de voortgang en resultaten van dit beleid te evalueren met een nieuwe 
klimaatscan. 

 
Motie 6 is met 28 stemmen voor (CDA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA, Roosendaalse 
Lijst, Burger Belangen Roosendaal, VVD) en 6 stemmen tegen (VLP) aangenomen. 
 
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat de klimaatbegroting bij de Programmabegroting 
volgend jaar dan wel bij de Kadernota zal kunnen worden aangeboden. 
Motie 7 Visie op sport en bewegen 
 

 
 



  

Verzoekt het college: 
1. De raad ter besluitvorming een Visie op Sporten en Bewegen aan te bieden voor de zomer 

van 2019.  
 
Motie 7 is met 31 stemmen voor (CDA, VLP, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, 
GroenLinks, Roosendaalse Lijst, SP, VVD) en 3 stemmen tegen (PvdA, D66) aangenomen. 
 
Wethouder van Ginderen heeft bij motie 7 aangegeven dat, wanneer hij de motie zo mag vertalen 
dat het gaat om een actualisatie van de sportvisie die er ligt, kijkend naar de speerpunten uit het 
bestuursakkoord en ook kijkend naar onderwijs & versterking jeugd, mensen met een beperking 
alsmede ouderen, dat er dan geen bezwaar is om deze motie uit te voeren. 
 
 
Motie 8 Cultuurweek voor mensen met een beperking 

 
Verzoekt het college:  

1. In beeld te brengen waar mensen met een beperking in de gelegenheid worden gesteld om 
mee te doen aan culturele activiteiten en dit in 1 overzichtelijk aanbod beschikbaar te stellen 
voor mensen met een beperking; 

2. Om in samenspraak met culturele partijen de mogelijkheden van het organiseren van een 
cultuurweek voor mensen met een beperking, analoog aan de beweegweek 2018,  te 
onderzoeken; 

3. De raad voor de zomer van 2019 op de hoogte te stellen van de resultaten; 
 

Motie 8 is met 26 stemmen voor (GroenLinks, CDA, ChristenUnie, D66, Roosendaalse Lijst, SP, 
Burger Belangen Roosendaal, VVD) en 8 stemmen tegen (VLP, PvdA) aangenomen. 
 
 
Motie 9 Financiering van het sociaal domein 
 
Roept de regering op 
Om aandacht te hebben voor de door de G40 en de VNG geschetste problematiek ten aanzien 
van de knelpunten in het Sociaal Domein. 

 
Besluit 
Het Kabinet en de Tweede Kamer van de zienswijze van de gemeenteraad van Roosendaal, 
zoals verwoord in deze motie, op de hoogte te stellen en de motie eveneens te sturen naar de 
gemeenteraden van alle Nederlandse gemeenten. 
 
Motie 9 is met 16 stemmen voor (GroenLinks, ChristenUnie, D66, Roosendaalse Lijst, SP) en 18 
stemmen tegen (CDA, VLP, PvdA, Burger Belangen Roosendaal, VVD) verworpen. 
 
 
Motie 10 Beleidskader Inwonerparticipatie 
 
Verzoekt het college om 

• Een concept beleidskader Inwonerparticipatie (inclusief communicatieplan) op te stellen en dit 
kader begin 2019 voor te leggen aan de raad, zodat het college en de raad zich vervolgens 
samen kunnen buigen over hun rollen in deze kanteling;  

• Eventuele hieruit voortvloeiende financiële consequenties reeds te verwerken in de Kadernota 
2020 middels een eigenstandig budget voor participatieve trajecten;  

 
Motie 10 is met 10 stemmen voor (SP, D66, VLP) en 24 stemmen tegen (CDA, ChristenUnie, 
PvdA, GroenLinks, Roosendaalse Lijst, Burger Belangen Roosendaal, VVD) verworpen. 

 
 
 
 
 
 



  

Motie 11 Ontwikkelen WegWijs 
 
Verzoekt het college om 
1. De gemeenteraad een voorstel aan te bieden inzake de actuele ontwikkelingen binnen 

WegWijs, waarbij ingegaan wordt op hoe de werking van WegWijs wordt verbeterd en waarbij 
aangegeven wordt of het budget en de formatie daarvoor toereikend zijn;  

 
Wethouder Koenraad heeft deze motie ontraden. Wel heeft wethouder Koenraad toegezegd 
frequent in de commissies aan de raad terug te zullen rapporteren over de stand van zaken met 
betrekking tot de ontwikkeling WegWijs en wat daarbij de knelpunten zijn. Op basis van deze 
toezegging is Motie 11 ingetrokken. 

 
 

Motie 12 Continuering CIC en het Huis van Morgen 
 
Draagt het College op: 

 

1. Om de bijdrage aan en de relatie met het CIC en dus ook het Huis van Morgen in 2019 te 
continueren; 

2. Om samen met het CIC in de richting van andere gemeentes en partijen in 2019 CIC 2.0 te 
ontwikkelen, inhoudende dat: 

o over en weer heldere afspraken gemaakt worden in het kader van de netwerk, 
informatie, ontwikkelings- en adviesfunctie omtrent zorginnovatie voor onze inwoners 
en de vraagstukken in het voorliggend veld; 

 

Motie 12 is met 26 stemmen voor (PvdA, VVD, SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, 
Roosendaalse Lijst) en 7 stemmen tegen (VLP, Burger Belangen Roosendaal)  
aangenomen 
 
N.B: De heer Emmen (D66) heeft zich onthouden van stemmen bij motie 12. 
 
 
Motie 13 Op weg naar een Rookvrije Generatie 
 
Roept het College op: 

 
1. Actief in Roosendaal te stimuleren om te komen tot een Rookvrije Generatie:  

a. Door te bereiken dat alle kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen 
en gemeentelijke en publieke gebouwen en buitenruimten daarvan rookvrij worden 
(plan te downloaden via rookvrijegeneratie.nl);  

b. Hiervoor met de diverse maatschappelijke organisaties en ouders om de tafel te gaan 
en afspraken te maken;  

2. Over de voortgang van de uitvoering van deze motie jaarlijks terug te koppelen aan de raad;  
 
Motie 13 is met 25 stemmen voor (PvdA, ChristenUnie, Burger Belangen Roosendaal, CDA, 
Roosendaalse Lijst, GroenLinks, VVD) en 9 stemmen tegen (SP, VLP) aangenomen. 
 
Stemverklaring SP  
Wij steunen deze motie niet, maar we zijn natuurlijk wel voor een rookvrije generatie, maar zo lang 
de overheid fors verdient aan accijnzen en het roken ook niet verbiedt, hebben wij zoiets van nee, 
dan gaan wij niet mee. 
 
Motie 14 Impuls Ruimtelijke Adaptie Roosendaal 
 
Draagt het college op: 
1. Werk te maken van impulsen t.b.v. de ruimtelijke adaptatie door: 

a. onderzoek te doen op welke wijze inwoners kunnen worden gestimuleerd en 
geïnspireerd om hun tuinen groener in te richten, en daarbij de Operatie Steenbreek 
te betrekken; 

http://www.rookvrijegeneratie.nl/


  

b. onderzoek te doen naar de mogelijkheden en condities die er zijn om de aanleg van 
groene daken effectief en actief te bevorderen; 

2. De resultaten van het onderzoek te vervatten in een concreet actieplan ‘impuls ruimtelijke 
adaptatie Roosendaal’ en dit in het eerste kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad aan te 
bieden; 

 
Motie 14 is met 28 stemmen voor (PvdA, D66, SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, 
Roosendaalse Lijst, Burger Belangen Roosendaal, VVD) en 6 stemmen tegen (VLP) aangenomen 
 
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat het eerste kwartaal 2019 wellicht iets te vroeg 
komt. Zij denkt zelf aan de Kadernota / Programmabegroting volgend jaar. De PvdA heeft bij punt 
2 van het dictum aangegeven dat ‘het eerste kwartaal van 2019’ als streven moet worden gezien.  
 
 
Motie 15 Begrijpelijke taal 
 
Verzoekt het college: 
1. In kaart te brengen welke gemeentelijke informatie vaak gericht is aan kwetsbare inwoners. 

2. Brieven gericht aan deze kwetsbare inwoners in eenvoudig taalgebruik op te stellen. 

3. Naast de reguliere, formele tekst in openbaar beschikbare informatie op de gemeentewebsite, 

gemeentelijke folders en gemeentelijke regelingen ook een eenvoudige/begrijpelijke inleiding 

en samenvatting aan te bieden waarin de belangrijkste informatie goed uitgelegd wordt 

wanneer deze informatie gericht is aan kwetsbare inwoners. 

4. Hierbij bij voorkeur referentieniveau 1F (basisonderwijs) of ten hoogste referentieniveau 2F 

(VMBO-niveau) te hanteren. 

 
Motie 15 is unaniem aangenomen. 
 
 
Motie 16 Informatie aan arbeidsmigranten 
 
Verzoekt het college: 
1. Een samenvatting van in Nederland en in Roosendaal geldende regelgeving omtrent werk, 

huur en huisvesting, alsmede een overzicht van gedrags- en omgangsregels, op de 

gemeentelijke website beschikbaar te stellen in het Engels en in de moedertaal van de meest 

gevestigde groepen arbeidsmigranten in de gemeente Roosendaal. 

2. Deze samenvatting te verstrekken aan alle arbeidsmigranten die zich in de gemeente 

Roosendaal vestigen of hier aan de slag gaan. 

 

Motie 16 is met 26 stemmen voor (D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Roosendaalse Lijst, SP, 
Burger Belangen Roosendaal, VVD) en 8 stemmen tegen (VLP, PvdA) aangenomen. 

 

 

Motie 17 Het belang van ontbijt voor schoolgaande kinderen 
 
Verzoekt het college om 
1. Om onderzoek te doen naar de achterliggende redenen waarom kinderen in Roosendaal 

zonder ontbijt naar school gaan, om bij het onderzoek ook de armoedebeperkingen binnen 

gezinnen te betrekken en de uitkomsten van dit onderzoek te delen met de raad; 

2. Om samen met scholen en maatschappelijke partners te kijken naar mogelijkheden om 

kinderen alsnog met ontbijt naar school te laten gaan; 

3. Samen met scholen campagnes op te zetten om het belang van goed ontbijten onder de 

aandacht te brengen van ouders én kinderen;  

4. Samen met netwerkpartners om de tafel te gaan en afspraken te maken met als doel het 

aantal kinderen dat zonder ontbijt naar school gaat verder terug te dringen;  

 
 



  

Wethouder Koenraad heeft aangegeven het dictum van deze motie nu te veelomvattend te vinden 
en derhalve deze motie te willen ontraden. Wethouder Koenraad wil wel de toezegging doen om 
op andere manieren (dan in deze motie staat omschreven) in deze problematiek stappen te 
zetten. Op basis hiervan is het dictum van motie 17 tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd: 

 
Verzoekt het college om 
1. Om onderzoek te doen naar de achterliggende redenen waarom kinderen in Roosendaal 

zonder ontbijt naar school gaan, om bij het onderzoek ook de armoedebeperkingen binnen 

gezinnen te betrekken en de uitkomsten van dit onderzoek te delen met de raad; 

2. Samen met netwerkpartners om de tafel te gaan en afspraken te maken met als doel het 

aantal kinderen dat zonder ontbijt naar school gaat verder terug te dringen;  

 
De gewijzigde motie 17 is met 25 stemmen voor (Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, 
PvdA, Roosendaalse Lijst, CDA, D66, SP, VVD) en 9 stemmen tegen (VLP, GroenLinks) 
aangenomen. 
 
 
Motie 18 Sturing op maatschappelijke effecten  
 
Verzoekt het college 
1. Bij het aanbieden van de P&C-stukken (programmabegroting en jaarstukken), naast een 

kwantitatieve weergave van de indicatoren tevens een toelichting op/onderbouwing bij de 
resultaten aan te leveren zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om de resultaten op 
de maatschappelijke effecten voortaan beter te betrekken bij zijn kader stellende en 
controlerende rol.   

 
Motie 18 is met 20 stemmen voor (ChristenUnie, Burger Belangen Roosendaal, SP, 
Roosendaalse Lijst, D66, VLP) en 14 stemmen tegen (CDA, PvdA, GroenLinks, VVD) 
aangenomen. 
 
Wethouder Theunis heeft deze motie ontraden en heeft verzocht om, mocht er informatie 
ontbreken in de P&C-stukken, dit te laten lopen via de Auditcommissie van de raad. Wethouder 
Theunis heeft aangegeven hierover graag in gesprek te willen gaan met de Auditcommissie. 
 
Stemverklaring ChristenUnie 
Wij willen dat hoe dan ook de raad moet kunnen sturen, ook met dit stuk; met de 
programmabegroting, en dat de cijfers kloppen -ook in bijlage 3- en dat het een en ander toch 
toegelicht wordt. 
 
 
Motie 19 Zwerfjongeren in Roosendaal 
 
Verzoekt het college 
1. De problematiek rondom zwerfjongeren in Roosendaal in beeld te brengen; 
2. Te komen tot een sluitende aanpak, met inachtneming van bovengenoemde constateringen 

en overwegingen, die tegemoet komt aan de behoefte van deze zwerfjongeren. Met als doel 
de jongeren adequate opvang en begeleiding in Roosendaal te bieden waardoor ze het 
zwervende bestaan achter zich kunnen laten; 

3. De raad deze sluitende aanpak in het eerste kwartaal van 2019 aan te bieden en over de 
resultaten van het onderzoek te informeren. 

Wethouder Koenraad heeft in haar reactie na de tweede termijn op deze motie aangegeven dat zij 
het er niet mee eens is dat een 24-uurs voorziening in Roosendaal per definitie een goede 
oplossing is voor deze problematiek. Wethouder Koenraad heeft toegezegd om in het eerste 
kwartaal te komen met een onderzoek waarin de problematiek wordt beschreven, met cijfers 
ondersteund, zodat de omvang van de problematiek goed in beeld wordt gebracht. Dat wordt dan 
een compleet onderzoek. Wethouder Koenraad heeft daarom voorgesteld om de motie aan te 
houden tot wethouder Koenraad de problematiek in kaart heeft gebracht. Het is volgens 
wethouder Koenraad niet mogelijk om, zoals met deze motie wordt opgedragen, dat er in het 
eerste kwartaal een sluitende aanpak voor zwerfjongeren moet liggen.  



  

 
Het dictum van motie 19 is tijdens de beraadslaging vervolgens als volgt gewijzigd:  
 
 
Verzoekt het college 
1. De problematiek rondom zwerfjongeren in Roosendaal in beeld te brengen; 
2. Te komen tot een integrale aanpak, met inachtneming van bovengenoemde constateringen en 

overwegingen, die tegemoet komt aan de behoefte van deze zwerfjongeren. Met als doel de 
jongeren adequate opvang en begeleiding in Roosendaal te bieden waardoor ze het 
zwervende bestaan achter zich kunnen laten; 

3. De raad deze integrale aanpak voor de zomer van 2019 aan te bieden en over de resultaten 
van het onderzoek te informeren. 

 
De gewijzigde motie 19 is met 29 stemmen voor (ChristenUnie, D66, Roosendaalse Lijst, Burger 
Belangen Roosendaal, CDA, VLP, GroenLinks, PvdA, SP) en 5 stemmen tegen (VVD) 
aangenomen. 

 
 

4. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering op 8 november 2018 om 21.50 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
22 november 2018. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 
 


