MOTIELIJST
OPENSTAAND
Nr
2016-M11

Datum
7-4-2016

Onderwerp
Motie Woonvoorziening Drugsverslaafden
Besluit:
Het College op te dragen;
-Af te zien van de woonvoorziening voor drugsverslaafden zoals deze
was voorzien aan de locatie Wouwseweg/Burgemeester Freijterslaan
-Om met de betrokken partijen en partners binnen het Regionaal
Kompas te komen tot een nieuwe, juridisch en financieel haalbare,
regionale invulling t.b.v. (de huisvesting van) sociaal kwetsbaren, w.o.
drugsverslaafden

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Bestuursrapportage 2016: Gemeente Bergen op Zoom
- centrumgemeente maatschappelijke opvang - laat
vanuit Regionaal Kompasonderzoek uitvoeren naar
alternatieve vormen voor huisvesting van de groep
chronisch drugsverslaafden. De resultaten daarvan
zullen in de zomer van 2016 beschikbaar komen. Ook
is het gesprek aangegaan met de betrokken partijen
over de beëindiging en afwikkeling van het project
Woonvoorziening aan de Wouwseweg.
Stv.zkn.: Er is maandag 11-07-2016 een bestuurlijk
overleg geweest tussen wethouder Polderman,
Novadic-Kentron en AlleeWonen over de financiële
afwikkeling. Besloten is om de externe kosten over
drie partijen te verrekenen. Een definitieve berekening
volgt. Ons deel zullen we inbrengen bij de
centrumgemeente Bergen op Zoom. Er ligt vanuit het
Regionaal Kompas een alternatief huisvestingsplan
voor daklozen. Dit wordt de komende maanden samen
met o.a. de coöperaties AlleeWonen en Stadlander
geconcretiseerd. De beheergroep wordt geïnformeerd
over de afsluiting van het dossier. AlleeWonen zal de
omgevingsvergunning intrekken.
Bestuursrapportage 2017: Stand van zaken is gemeld
in december 2016 via RM 79O-2016 Stand van zaken
opvang chronisch drugsverslaafden.

Nr

Datum

Onderwerp

Portefeuillehouder
Raad

2016-M23

21-7-2016
Kadernota

Motie 1 - Toekomstbestendig huis van de democratie
Besluit:
1. Vast te stellen dat de vergaderingen van de gemeenteraad in de
raadszaal gevestigd blijven in het raadhuis aan de Markt;
2. Het raadhuis te transformeren naar “Het Huis van de democratie”;
o Hiertoe een werkgroep in te stellen met daarin vertegenwoordigd
een afvaardiging van de raad, het college en ambtelijke ter zake
deskundigen;
o Deze werkgroep de opdracht te geven om de transformatie van het
raadhuis uit te werken en deze uitwerking voor de
begrotingsbehandeling aan de raad aan te bieden.
3. Eerder genomen initiatieven m.b.t. mogelijk onderbrengen van de
raadszaal in het kader van (her)huisvesting van het Stadskantoor niet
verder worden uitgewerkt;

2016-M38

21-7-2016
Kadernota

Koenraad
Motie 22 - Ophalen plastic afval
Besluit:
- Het college op te dragen na te gaan of er betere manieren zijn om
plasticafval aan te laten bieden en hierover zo nodig een voorstel aan
de raad te doen

Toelichting
Tekst bijlagenboek Programmabegroting 2017: het
initiatief voor de uitwerking van deze motie ligt
momenteel bij de raad.

Bestuursrapportage 2017:
Een alternatief voor het ophalen van plastic afval wordt
meegenomen in de nota Omgekeerd Inzamelen. Deze
komt na de zomer in de raad.
1e begrotingsraad 25 oktober 2017:
De raad ontvangt binnen enkele weken een voorstel
m.b.t. 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.

Nr

Datum

Onderwerp

2016-M43

21-7-2016
Kadernota

Motie 33 - Van vangnet naar uitweg
Verzoekt het college:
Vóór 1 december 2016 aan de gemeenteraad van Roosendaal een
integrale beleidsnotitie armoede- en schuldhulpverleningsbeleid aan
te bieden;
In deze beleidsnotitie te benoemen de benodigde structurele
middelen voor de integrale aanpak in de begroting 2017 en verder.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Bestuursrapportage 2017:
Raadsmededeling 73O-2016 Integraal armoedebeleid
is op 1 december 2016 aan de raad aangeboden en zit
in de raadscyclus.
Een voorstel voor Integraal armoedebeleid komt in
september 2017 naar de raad.
1e begrotingsraad 25 oktober 2017:
Een voorstel voor het integrale armoedebeleid komt
voor 9 november a.s. richting raad.
Raadsmededeling 69-2017 Beleidsnotitie Integraal
armoedebeleid: De centrale visie van de beleidsnota
Integraal Armoedebeleid en de aanbevelingen die
hieruit voortvloeien zullen worden meegenomen naar
de volgende bestuursperiode.
RM 12-2018 Integraal Armoedebeleid is op 7 maart
2018 aan de raad aangeboden via de dagmail en
behandeld in de Commissievergadering van 31 mei
2018. In de raadsmededeling wordt de raad
geïnformeerd over de voortgang van het
armoedebeleid.

Nr
2016-M48

Datum

Onderwerp

10-nov-16 Motie geen kind mag opgroeien in armoede
Draagt het college op om:
Op korte termijn, in combinatie met de uitvoering van de motie ‘van
vangnet naar uitweg’ naar de Raad te komen met een kindpakket,
een plan van aanpak om armoede onder kinderen beter te bestrijden,
waarbij duurzame resultaten (doorbreken vicieuze cirkel) worden
geboekt, waarbij:
1. De gedefinieerde doelgroep ‘kinderen in armoede’ niet beperkt
wordt tot kinderen uit bijstandsgezinnen, maar dat ook de verborgen
armoede aangepakt wordt, zoals kinderen van ouders in de
schuldhulpverlening;
2. Er nauw samengewerkt wordt met zowel nationale als lokale
instanties die zich inzetten voor de bestrijding van kinderarmoede om
te komen tot een integrale aanpak;
3. Het geld terecht komt bij de kinderen voor wie het geld bedoeld is
en de gemeente aangeeft hoe zij deze kinderen bereikt;
4. Kinderen worden betrokken om te inventariseren wat zij vinden dat
zíj nodig hebben om te kunnen participeren;

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Bestuursrapportage 2017:
Raadsmededeling 5-2017 Kindpakket 2017 is op 26
januari 2017 via de dagmail aan de raad aangeboden
en zit in de raadscyclus (in combinatie met rvs
Onderzoek Rekenkamer West-Brabant Armoedebeleid en RM 73O-2016 Integraal
Armoedebeleid).
Een voorstel voor Integraal armoedebeleid komt in
september 2017 naar de raad.
1e begrotingsraad 25 oktober 2017:
Een voorstel voor het integrale armoedebeleid komt
voor 9 november a.s. richting raad.
Raadsmededeling 69-2017 Beleidsnotitie Integraal
armoedebeleid: De centrale visie van de beleidsnota
Integraal Armoedebeleid en de aanbevelingen die
hieruit voortvloeien zullen worden meegenomen naar
de volgende bestuursperiode.

Nr
2016-M52

Datum

Onderwerp

22-dec-16 Motie Stadskantoor blijft in verbinding met Mariadal
Draagt het college op:
1. Mariadal en omgeving niet te beperken in verdere
gebiedsontwikkeling en daarbij een duidelijke verwevenheid te
realiseren met het te renoveren Stadskantoor, middels onder meer:
- een fiets- en wandelverbinding tussen station en binnenstad door het
gebied, met zicht op de historische tuinen en boomgaard van
Mariadal;
- een vermindering van parkeerdruk voor de woonstraten ten noorden
van het gebied.
2. Om samen met de betrokken partijen deze gebiedsontwikkeling
van het Stadskantoor en Mariadal en omgeving vorm te geven;

Portefeuillehouder
Theunis

Toelichting
Perbericht Provincie Noord-Brabant - Drie consortia
Mariadal geselecteerd:
Begin september '17 moeten de uitgewerkte plannen
op schetsniveau uiterlijk bij de provincie worden
ingediend. Daarna wordt begin november een
definitieve keuze gemaakt over met welke partij de
provincie samen gaat werken. Daarna wordt een
voorlopig ontwerp gemaakt. Daarbij betrekt de
provincie ook de gemeente en andere
belanghebbenden zoals de buurtbewoners.
Commissievergadering 23 november 2017:
Bij behandeling van het Raadsvoorstel herontwikkeling
Mariadal heeft wethouder Theunis aangegeven dat
hierna de bestemmingsplanfase volgt en dan zal de
gehele l-vorm vanaf Kober, Jeroen Boschschool,
Stadskantoor en de nieuw te bouwen Gertrudismavo
worden meegenomen. Hierin wordt ook het door de
stadsarchitect genoemde plein naast het Stadskantoor
opgenomen;
Commissievergadering 24 mei 2018: bij de behadeling
van het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan
Centrum-Noord heeft wethouder Theunis aangegeven
dat het gebied rondom Mariadal buiten dit
bestemmingsplan is gelaten. Hiervoor volgt eind
2018/begin 2019 vaparte bestemmingsplanwijziging.

Nr
2016-M53

Datum

Onderwerp

22-dec-16 Motie Uitgangspunten Stadskantoor
Besluit de raad uit te spreken dat:
1. De middelen die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen voor de
huisvesting van het bestuur en de organisatie kaderstellend zijn.
2. Bij de uitwerking van de plannen het dienstverleningsconcept zoals
verwoord in de raadsmededeling 62B-2014 (strategische opgave
dienstverlening) als uitgangspunt wordt gehanteerd.
3. Bij de uitwerking van de plannen het komen tot een energieneutraal
gebouw als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
Raadsmededeling 48-2017 Programma van Eisen
Huis van de Gemeente is aan de Raad aangeboden
en behandeld in de Commissievergadering van 21
september 2017:
-De Provincie maakt in nov'17 een keuze ten aanzien
van welke partij Mariadal gaat ontwikkelen;
-Er wordt rekening gehouden met de motie van 22-12'16 (2016-M52, Stadskantoor blijft in verbinding met
Mariadal;
-Er kan op dit moment nog geen datum worden
gemeld voor wat betreft de start van de renovatie van
het Stadskantoor. Als alles meezit zou het nieuwe
gebouw in 2020 gereed kunnen zijn.
Commissievergadering 23 november 2017:
Bij behandeling van het Raadsvoorstel herontwikkeling
Mariadal heeft wethouder Theunis aangegeven dat
hierna de bestemmingsplanfase volgt en dan zal de
gehele l-vorm vanaf Kober, Jeroen Boschschool,
Stadskantoor en de nieuw te bouwen Gertrudismavo
worden meegenomen.
Commissievergadering 24 mei 2018: bij de behadeling
van het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan
Centrum-Noord heeft wethouder Theunis aangegeven
dat het gebied rondom Mariadal buiten dit
bestemmingsplan is gelaten. Hiervoor volgt eind
2018/begin 2019 vaparte bestemmingsplanwijziging.

Nr
2016-M54

Datum

Onderwerp

22-dec-16 Motie SP Participatie van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt
Verzoekt het College
1. Onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor het oprichten van
een ‘Werkbrigade’ onder aansturing van de gemeente waarbij
mensen een salaris verdienen en ondersteuning krijgen bij het
verrichten van hun werk, daarbij ook te bezien in hoeverre de WVS
een begeleidende/coachende rol kan spelen;
2. Aan het onderzoek een financiele analyse te koppelen met een
vergelijking van de kosten van uitkeringen en re-integratieactiviteiten
voor deze doelgroep aan de ene kant en de kosten van de oprichting
van een gemeentelijke ‘Werkbrigade’ aan de andere kant;
3. De Raad voor de zomer van 2017 over de uitkomsten van het
onderzoek, de daarin opgenomen financiële analyse en de verdere
stappen te berichten.

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Toelichting
Bestuursrapportage 2017:
Het onderzoek voor participatie van mensen is gestart.
De uitkomsten hiervan zullen in het 4e kwartaal van
2017 gedeeld worden. Een beantwoording voor de
zomerperiode is hierdoor niet haalbaar.

Nr
2017-M1

Datum

Onderwerp

26-jan-17 Eigenstandige Motie - Voorkomen sluiting buurthuizen

Portefeuillehouder
Raaijmakers

Draagt het college op:
1. Te komen tot een andere subsidiestructuur voor dorps- en
buurthuizen, waarbij maatwerk en accentverschuiving van ‘steen
gesubsidieerd’ naar ‘activiteit gesubsidieerd’ uitgangspunten zijn en
deze te voorzien van een upgrade.
2. Voor de behandeling van de financiële ruimte met een plan te
komen, dat ervoor zorgt dat buurthuis organisaties, bij bewezen
behoefte in wijk of dorp, niet zonder huisvesting voor hun huidige en
geplande activiteiten geraken en dat deze, bij voorkeur maar niet
uitsluitend, in hun huidige huisvesting gecontinueerd kunnen worden

2017-M8

20-apr-17 Motie Borging Groene Monumenten
Koenraad
Draagt het college op te komen tot een inventarisatie van Historische
Groenstructuren en zichtlijnen en dit juridisch te borgen.

Toelichting
RM 14-2018 Uitvoering motie Voorkomen sluiting
buurthuizen heeft in de raadscyclus gezeten
(Commissie 31 mei 2018). Conclusie: op dit moment
niet mogelijk om obv andere objectieve parameters
een verdeling te maken voor buurthuizen. College
daarom besloten huidige verdeelsleutel, incl. verdeling
voor komende twee jaar intact te laten. Het niet
aanpassen van verdeelsystematiek betekent niet dat
geen uitvoering wordt gegeven aan de motie.Ter
voorbereiding op subsidieprocedure voor 2019/20
worden per wijk/ dorp en per buurthuis de
aandachtspunten in beeld gebracht. Deze
aandachtspunten hebben zowel betrekking op de
maatschappelijk/ sociale vraagstukken als
aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het
buurthuis zelf. Op basis van de maatschappelijke
aandachtspunten worden doelstellingen geformuleerd
tbv subsidieverstrekking. Over de aandachtspunten
met betrekking tot de bedrijfsvoering worden
procesafspraken gemaakt. Buurthuizen leveren voor 1
okt een uitvoeringsplan tbv besluitvorming over de
subsidie voor 2019. Wanneer blijkt dat individuele
buurthuizen voor de uitvoering van hun taken voor
2019 en/of 2020 extra financiële middelen nodig
hebben, zal dit via een raadvoorstel aan de
gemeenteraad worden voorgelegd voorafgaand aan
het vaststellen van de Programmabegroting 2019.
De raad wordt in het najaar geïnformeerd over
st.v.zkn.

Nr
2017-M10

2017-M11

Datum

Onderwerp

8-jun-17 Motie Energiescan Woningen
Besluit het college te verzoeken:
Een pilot Energiescan woningen te starten waarmee voor maximaal
100 particuliere woningen in 2017 door de energieambassadeurs een
gratis energiescan met maatregeladvies wordt uitgevoerd;
De gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2018 te informeren
over de resultaten van de pilot;
Hiervoor samen met de energieambassadeurs, lokale installateurs
en andere betrokkenen een gezamenlijke (voorlichtings)campagne te
initiëren;
Deze pilot en de financiële consequenties te betrekken bij de
financiële voorstellen uit het Actieplan Roosendaal Futureproof in de
Kadernota.

13-7-2017
Raad

Motie Arbeidsmarktagenda (KADERNOTA 2018)
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.

Portefeuillehouder
Koenraad

Van Ginderen

Toelichting

Nr

Datum

Onderwerp

2017-M12

13-7-2017
Raad

Motie Sporten voor volwassenen met een krappe beurs
(KADERNOTA 2018)

Portefeuillehouder
Van Ginderen

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.

2017-M14

13-7-2017
Raad

Motie onderzoek meer geld voor jongeren die willen sporten
(KADERNOTA 2018)
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:
-nog meer sportkosten vergoed kunnen worden voor de doelgroep;
-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.

Toelichting
1e begrotingsraad 25 oktober 2017:
Een voorstel voor het integrale armoedebeleid komt
voor 9 november a.s. richting raad.
Raadsmededeling 69-2017 Beleidsnotitie Integraal
armoedebeleid: De centrale visie van de beleidsnota
Integraal Armoedebeleid en de aanbevelingen die
hieruit voortvloeien zullen worden meegenomen naar
de volgende bestuursperiode.

Van Ginderen

1e begrotingsraad 25 oktober 2017:
Een voorstel voor het integrale armoedebeleid komt
voor 9 november a.s. richting raad.
Raadsmededeling 69-2017 Beleidsnotitie Integraal
armoedebeleid: De centrale visie van de beleidsnota
Integraal Armoedebeleid en de aanbevelingen die
hieruit voortvloeien zullen worden meegenomen naar
de volgende bestuursperiode.

Nr

Datum

Onderwerp

2017-M15

13-7-2017
Raad

Motie onderzoek structureel meer geld voor MBO-studenten
(KADERNOTA 2018)

Portefeuillehouder
Van Ginderen

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.

2017-M16

13-7-2017
Raad

Motie meer Werk op Maat banen (KADERNOTA 2018)

13-7-2017
Raad

Motie Tiny Houses op Stadsoevers (KADERNOTA 2018)
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.

1e begrotingsraad 25 oktober 2017:
Een voorstel voor het integrale armoedebeleid komt
voor 9 november a.s. richting raad.
Raadsmededeling 69-2017 Beleidsnotitie Integraal
armoedebeleid: De centrale visie van de beleidsnota
Integraal Armoedebeleid en de aanbevelingen die
hieruit voortvloeien zullen worden meegenomen naar
de volgende bestuursperiode.

Van Ginderen

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;
2017-M19

Toelichting

Theunis

1e begrotingsraad 25 oktober 2017:
De raad wordt op korte termijn nader bericht over de
eerste tussenevaluatie van de Werk op Maat banen.

Nr
2017-M21

Datum

Onderwerp

28-sep-17 Citymarketingstrategie
Verzoekt het College
1. Om de kwartiermaker als opdracht te geven een voldragen
Citymarketingplan met een daarbij behorende passende
organisatiestructuur op te laten stellen;
2. In dit Citymarketingplan een scherp beeld neer te zetten over de
wijze waarop Roosendaal zich positioneert, met een krachtig
handelsmerk, concrete acties, met een daarbij behorend passend
budget en tijdslijn;
3. De koppeling tussen cultuur, sport en Citymarketing nadrukkelijk in
het Citymarketingplan naar voren te doen komen; 4. Inzicht te geven
op welke wijze onze inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen
hierbij zijn betrokken;
5. Het Citymarketingplan uiterlijk op 1 januari 2018 aan de
gemeenteraad voor te leggen.

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
Bij de behandeling van de Kadernota 2017 (in 2016)
heeft de raad via een motie verzocht om een breed
gedragen citymarketingstrategie. In september 2017 is
de Citymarketingstrategie aan de raad voorgelegd en
heeft de raad d.m.v. een motie verzocht om
aanscherping van de strategie, incl. organisatieplan en
budgetvoorstel.
Raadsmededeling 13-2018 Citymarketingstrategie
Roosendaal is op 8 maart 2018 aan de raad
aangeboden via de dagmail (en behandeld in de
commissie van 24 mei 2018). Als bijlage hierbij
gevoegd het Merk- en organisatieplan
Citymarketingbureau Roosendaal. Dit rapport bevat
een organisatieplan en een financieel overzicht,
passend bij de strategie. Het college heeft deze
strategie als richtinggevend kader vastgesteld in
vergadering d.d. 6 maart 2018, met uitzondering van
de (structurele) financiering.
Commissievergadering 24 mei 2018:
De financiering voor 2018 is geregeld; Men kan van
start. Dit zit in de begroting.
Het was niet netjes geweest om vóór de verkiezingen
al een claim te leggen op de begrotingen die hierna
nog komen; Voor de begroting voor 2019 komt
wethouder Lok met een voorstel.

Nr

Datum

Onderwerp

2017-M22

2-11-17
(Raad)

Motie Symboliek van zichtbaarheid, innovatie en verbinding
(raadsvoorstel 750 jaar Roosendaal)
Draagt het college van B&W op:
• Er voor zorg te dragen dat gedurende het gehele jubileumjaar op de
Philips schoorsteen een gloeilamp en op de Televisietoren een roos
van Roosendaal zichtbaar is;

Portefeuillehouder
Niederer

Toelichting
De Burgemeester heeft in zijn termijn uitgelegd de
uitvoering van deze motie als volgt te verstaan:
Voor wat betreft de roos op de Televisietoren zal
gekeken worden of dit kan (de televisietoren is niet van
de gemeente), maar wellicht dat dit niet gedurende het
gehele jaar gaat, maar voor (een) kortere periode(s).
Op de schoorsteen wil de burgemeester naast de
gloeilamp tevens kijken of ook “750” zichtbaar kan
worden gemaakt.
T.a.v.: Televisietoren - Dit is gebeurd (projectie op
televisietoren).
In de dagmail van 5 juni jl. heeft het volgende bericht
gestaan: Naast de projectie van het logo van
Roosendaal 750 jaar op de tv-toren tijdens een aantal
momenten in het feestjaar heeft de directie van Bravis
aangeboden om op het ziekenhuis ook een uiting van
Roosendaal 750 jaar aan te brengen.

2017-M23

9-11-2017
Begroting

Motie 1 – Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Verzoekt het College om:
• De toetreding van de gemeente Roosendaal tot het Manifest
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 conform artikel 6
van het manifest voor 1 december in gang te zetten.

Lok

Nr

Datum

Onderwerp

2017-M25

9-11-2017
Begroting

Motie 4 Faciliteiten Sportverenigingen

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Draagt het College op:
1. De mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een betere
digitale facilitering van sportverenigingen en sportcomplexen;
2. Over de uitkomsten van het onderzoek de Raad begin 2018 nader
te informeren.

2017-M26

9-11-2017
Begroting

Motie 5 Roosendaal ‘Global Goals Gemeente’

Koenraad

Verzoekt het college om:
1. De gemeente Roosendaal aan te melden bij VNG International als
Global Goals Gemeente – Gemeenten4GlobalGoals;
2. Samen met de Roosendaalse inwoners, organisaties en
instellingen de ambities te bepalen, waar te maken en uit te dragen.

2017-M27

9-11-2017
Begroting

Motie 6 Actualisatie Roosendaalse Woonagenda
Verzoekt het college om:
1. De gemeenteraad een volledig overzicht te verstrekken van de
bereikte resultaten uit het actieplan van de Roosendaalse
Woonagenda 2015;
2. Te komen tot een actualisatie van de Roosendaalse Woonagenda
met daarin verwoord:
o Een analyse van de meest actuele en toekomstige ontwikkelingen
op de woningmarkt;
o Een pakket aan concreet te nemen stappen en maatregelen als
vervolg op de agenda uit 2015;
3. Deze concrete, actiegerichte agenda de basis te laten zijn voor de
komende bestuursperiode;

Theunis

Toelichting

Nr

Datum

Onderwerp

2017-M28

30-11-2017

Eigenstandige Motie - Maak Roosendaal toegankelijk voor
iedereen

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting

Niederer

De VVD heeft ter vergadering de achterliggende vraag
achter de motie nader toegelicht: Ziet de
portefeuillehouder kans om te kijken of verenigingen of
andere instanties kunnen aankloppen bij scholen en/of
zorginstellingen om de kennis/ervaring die daar is op
het gebied van digitale veiligheid te kunnen delen? Op
basis van deze toelichting heeft portefeuillehouder
Niederer aangegeven deze motie zo te interpreteren
dat hij (in het verband van het basisteam Roosendaal)
in de driehoek aan de orde stelt, de
mogelijkheid/wenselijkheid om per gemeente een
bijeenkomst in het kader van digitale veiligheid te
organiseren met politie en (sport)verenigingen. Als de
burgemeester hem zo mag verstaan, dan wil hij de
motie zo oppakken en uitvoeren.

Verzoekt het college om:
1. Aan de slag te gaan met het VN-Verdrag door in het voorjaar van
2018 te komen met een overzicht van wat we al doen op dit vlak
gekoppeld aan een actieplan waarin door middel van speerpunten en
thema's prioriteiten worden aangegeven over de wijze waarop
Roosendaal de komende jaren expliciet uitvoering geeft aan het VNVerdrag.
2. Vanaf 1 juni 2018 in de zich daarvoor lenende nota's en
raadsvoorstellen tijdelijk voor een periode van 3 jaar een paragraaf
'inclusief beleid' op te nemen.
2017-M29

21-dec-17 Motie 1 - Digitale Veiligheid
Draagt het college op:
Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de verschillende
partijen met elkaar te verbinden op die wijze dat er bredere kennis
over het onderwerp en over de wijze hoe om te gaan met meldingen
en met nazorg ontstaat in alle facetten van de Roosendaalse
gemeenschap en de raad hierover te informeren.

Raadsmededeling 27-2018 Uitvoering motie
Roosendaal toegankelijk voor iedereen is op 20 juni
2018 aangeboden via de Dagmail. In deze
raadsmededeling wordt aangegeven op welke manier
het college de motie heeft opgepakt en hoe deze
verder wordt uitgewerkt. De raad ontvangt in het
najaar de uitkomsten van de quickscan (overzicht van
wat er wel en niet al wordt gedaan op het vlak van het
VN-Verdrag). Op 14 november 2018 wordt de raad
uitgenodigd voor een raadsinformatieavond.

Nr

Datum

Onderwerp

2017-M30

21-dec-17 Motie 3 - Proef Buurt Bestuurt
Verzoekt het college
• Om dit voorjaar een proef van het project ‘Buurt Bestuurt’ te starten
in een nader te bepalen wijk of dorp;
• De raad uiterlijk in het laatste kwartaal van 2018 te informeren over
de voortgang en resultaten van de proef zodat bekeken kan worden of
‘Buurt Bestuurt’ ook in andere wijken en dorpen ingevoerd kan
worden.

2017-M33

21-dec-17 Motie 12 (gewijzigd) - Pilot buddynetwerk Armentekort
Verzoekt het college
Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om het
buddyproject armentekort.be als pilot te starten in Roosendaal.

Portefeuillehouder
Niederer

Toelichting

Koenraad

RM 12-2018 Integraal armoede beleid is op 7 maart
2018 aan de raad aangeboden via de dagmail. Hierin
staat dat nav deze motie inmiddels een eerste
orientatie op het Antwerpse project heeft
plaatsgevonden. Conclusie is dat dit een zeer
omvangrijk project is, dat — wil het kans van slagen
hebben — slim maar ook gericht naar de
Roosendaalse situatie vertaald moet worden. De nog
aan te stellen armoederegisseur speelt hierbij een
belangrijke rol als spin in het web en daarnaast is
draagvlak bij het Netwerk Armoedebestrijding
Roosendaal essentieel. Het college verwacht, zodra de
armoederegisseur ook daadwerkelijk is aangesteld,
met een plan van aanpak te komen.

Burgemeester Niederer heeft aangegeven met een
nader te bepalen buurt en dicht bij het burgerakkoord
blijvend op het punt van de veiligheid te zullen kijken
hoever we daarmee kunnen komen in de
experimenteerfase. Burgemeester Niederer heeft
aangegeven eerst een buurt te zullen uitzoeken en dit
terug te zullen melden richting steller van de motie.

Commissievergadering 31 mei 2018:
De armoederegisseur is inmiddels begonnen met haar
werkzaamheden.

Nr
2017-M34

Datum

Onderwerp

21-dec-17 Motie 13 - Meer inzet op regie
Verzoekt het college
Om de extra in deze motie benoemde armoede regietaken toe te
voegen aan de opdracht en hiervoor voldoende ambtelijke capaciteit
in te zetten;
Om het extra benodigde budget voor ambtelijke capaciteit in 2018
indien nodig te dekken uit de Risicoreserve Sociaal Domein.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
RM 12-2018 Integraal armoede beleid is op 7 maart
2018 aan de raad aangeboden via de dagmail. Hierin
staat dat, mede op basis van hetgeen tijdens de
commissievergaderingen is besproken en rekening
houdend met de wensen van de gemeenteraad die
daar zijn uitgesproken, de formatie voor
armoederegisseur is uitgebreid naar 1 fte. De
meerkosten worden bekostigd uit de risicoreserve
Sociaal Domein. Met de werving en selectie is
inmiddels gestart.
Commissievergadering 31 mei 2018:
De armoederegisseur is inmiddels begonnen met haar
werkzaamheden.

2017-M35

21-dec-17 Motie 14 (gewijzigd) - Helpende hand voor mensen die minder
ontvangen
Verzoekt het college
De minder ontvangende risicogroepen benoemd in het
rekenkamerrapport, voor Roosendaal in kaart te brengen en hierop
met de armoederegisseur met voorrang een regelingencheck toe te
passen en de vigerende regelingen, zoals maatwerk, hierop tot
uitvoering te brengen.

Koenraad

Voorstel:
vanheeft
de motielijst.
Wethouderafvoeren
van Poppel
aangegeven de motie te
kunnen ondersteunen als deze gekoppeld wordt aan
de armoederegisseur t.b.v. prioritering.
Commissievergadering 31 mei 2018:
De armoederegisseur is inmiddels begonnen met haar
werkzaamheden.

Nr
2018-M1

2018-M2

Datum

Onderwerp

1-mrt-18 Motie 1 Integraal verkeersplan Nieuwstraat Roosendaal
Draagt het college op:
1. Alvorens definitieve besluiten te nemen over de eventuele
verplaatsing van de fietsenstalling of het verlenen van de vergunning
voor een nieuwe bioscoop een onderzoek te doen en uit te werken in
een integraal verkeersplan voor de Nieuwstraat en daarin te
betrekken o.a.:
a. snellere doorstroming bij de ingang van de Biggelaar
parkeergarage door bijv. slimme kentekenherkenning;
b. maatregelen voor het 24 uur kunnen uitrukken van politie als wel
toegankelijkheid en bereikbaarheid van politie andere
veiligheidsdiensten;
c. snelle afwikkeling van haal- en brengverkeer van schouwburg,
bioscoop en horeca door het bijv. aanleggen van een rotonde;
d. aanpassen parkeerbeleid op straat door bijv. alleen toe te staan
voor bewoners van de straat;
e. veiligheidsaspecten voor weggebruikers en bewoners te
inventariseren en daarvoor passende oplossingen aan te geven en te
implementeren.
2. Bij het opstellen van het integraal verkeersplan de bewoners van de
Nieuwstraat, de politie en andere belanghebbenden nadrukkelijk te
betrekken.
3. De uitkomsten van het onderzoek en de uitwerking in een integraal
verkeersplan met de raad te delen.

1-mrt-18 Motie 3 - Bewaakte fietsenstalling in het Centrum van
Roosendaal
Draagt het college op:
De raad een voorstel voor te leggen ten behoeve van de realisatie
van een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Roosendaal;

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
De bespreking van de uitvoering van deze motie zit in
de raadscyclus (commissiebehandeling op 7 juni jl.) en
komt mogelijk nog terug in de raadsvergadering van 5
juli a.s.
Commissievergadering 7 juni 2018:
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.
Op de vragen van de VLP wanneer de aanvraag voor
een vergunning is binnengekomen, wat de uiterlijke
termijn van beslissen op deze vergunning was en of
deze beslissing om de vergunning te verlenen ook
daadwerkelijk op de uiterlijke termijn genomen is, heeft
wethouder Lok aangegeven deze informatie nu niet
paraat te hebben en deze informatie alsnog aan de
raad te zullen doen toekomen.

Lok

Nr

Datum

Onderwerp

2018-M3

1-mrt-18 Motie 5 - Veranderende mobiliteit vraagt om andere
parkeernormen in de autoluwe binnenstad
Draagt het college op:
Gelet op het bovenstaande,
1. Om de raad een integrale (parkeer)visie op de autoluwe
Binnenstad voor te leggen.

2018-M4

1-mrt-18 Motie 7 (geen) 'Fietsenstalling in de Biggelaar'

Portefeuillehouder
Lok

Lok

Draagt het college op
1. Uw activiteiten volledig te richten op een invulling van De Biggelaar,
die bijdraagt aan een beter functioneren van de binnenstad met
minder leegstand;
2018-M6

5-jul-18

Eigenstandige motie Subsidie Openluchttheaters
Besluit
1. Het college opdracht te geven om voor de begrotingsbehandeling
met een voorstel te komen voor een structurele bijdrage aan de
openluchttheaters;
2. Het college te verzoeken tot een onderzoek, in samenspraak met
Stichting Beeld Roosendaal en het bestuur openluchttheater
Vrouwenhof, naar een optimale facilitering van het openluchttheater
binnen het stadspark Vrouwenhof;
3. Dit onderzoek af te ronden voor de begrotingsbehandeling.

Theunis

Toelichting

Nr

Datum

Onderwerp

2018-M7

11-10-2018

Motie Werk maken van een beter bereikbaar Tolberg
Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018
Draagt het college op
•Om de verkeersstudie ‘Beter Bereikbaar Tolberg’ en alle andere
opties die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd voor 1 juli
2019 te actualiseren met een daarbij behorend plan van aanpak;
•In dit plan, waarin de voorgestelde maatregelen inzake de
bereikbaarheid van de wijk duurzaam te verbeteren staan
opgenomen, een financiële onderbouwing op te nemen, waarbij
rekening is gehouden met mogelijke cofinanciering van andere
partijen.

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
Wethouder Lok heeft tijdens de beraadslaging in de
raadsvergadering aangegeven dat de in de motie
genoemde 1 juli 2019 een discussie blijft; Hij gaat zijn
best hiervoor doen, maar het zal moeten blijken of
deze datum al dan niet gehaald gaat worden.

Nr

Datum

Onderwerp

2018-M8

11-10-2018

Motie Cliënt Centraal
Raadsmededelingen 34-2018 en 38-2018 (bezwaren HbHplus)
Besluit het college te verzoeken om:
1)Te komen tot een gemeenschappelijke dialoog tussen alle
betrokken partijen in de zorg, ten-einde de ondersteuning van cliënten
te verbeteren en toekomstige uitdagingen binnen de Wmo
gezamenlijk op te pakken;
2)De zorggesprekken te laten plaatsvinden tussen cliënt, indien
aangewezen een cliëntonder-steuner en WegWijs (Wmo), ervan
uitgaande dat hierbij voldoende professionaliteit aanwezig is om zowel
de huidige zorgvraag als de in de toekomst te verwachten zorg¬vraag
te kunnen voorzien van een adequaat ondersteuningsplan;
3)Het gebruik van een cliëntondersteuner actiever te promoten en nog
beter te faciliteren;
4)Actieve nazorg op basis van regelmatige individuele evaluatie door
WegWijs te faciliteren;
5)Onafhankelijke toetsing te laten plaatsvinden op de geleverde
ondersteuningsvraag, zodat inzet van zwaardere zorg voorkomen
en/of uit gesteld kan worden. Gedacht wordt aan in¬stru-menten als
de geadviseerde klachtenregeling en de controle volgens de
NEN2075 nor¬mering door de GGD;
Zorgorganisaties te blijven stimuleren de wijkzusters adequaat in te
zetten om de cliënt daadwerkelijk centraal te kunnen stellen.

Portefeuillehouder
Raaijmakers

Toelichting
Wethouder Raaijmakers heeft ten aanzien van de
strekking van de motie wel aangegeven dat zij hoopt
dat er nuance mogelijk is, wanneer dit uit de
gesprekken naar voren komt (als de partijen om tafel
hebben gezeten).

Nr

Datum

Onderwerp

2018-M9

11-10-2018

Eigenstandige motie jaarlijkse dag van de Roosendaalse
Democratie

Portefeuillehouder
Van Ginderen
/griffie

Verzoekt het college:
•Medewerking te verlenen en financiële middelen vrij te maken om
structureel op jaarlijkse basis een Dag van de Roosendaalse
democratie te organiseren voor de leerlingen van het middelbaar
onderwijs (bovenbouw), het middelbaar beroepsonderwijs en de
Associate Degrees Academie, onder leiding van de Griffie.
•De organisatie onder leiding van de Griffie de opdracht mee te geven
hierbij samen te werken met het College van B&W, de gemeenteraad,
Jongerenraad, de scholen en in het bijzonder een afvaardiging van
leerlingen uit de desbetreffende klassen.
2018-M10

11-10-2018

Eigenstandige motie Stel de Jongerenroos in als Roosendaalse
Jongerenonderscheiding

Toelichting
Wethouder van Ginderen heeft verzocht om de
middelen niet uit de Algemene Reserve te dekken
maar hem de ruimte te geven om, samen met de
griffie, te kijken naar een alternatieve dekking. Zijn
verzoek is om bullit 3 te schrappen.
Tijdens de beraadslaging is bullit 3 uit het dictum
geschrapt. Wel is opgemerkt door de indieners van de
motie dat het om structurele middelen moet gaan.

Niederer/raad

De burgemeester stelt voor om de in de motie
genoemde verordening ook daadwerkelijk door de
raad te laten vaststellen.

Raaijmakers

Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven de motie
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.

Draagt het college op:
1.de jongerenroos in te stellen als Roosendaalse
jongerenonderscheiding,
2.samen met de gemeenteraad en de jongerenraad ‘JONG
Roosendaal’ een verordening te ontwerpen waarin staat wanneer een
jongerenroos kan worden uitgereikt, wat daarvoor de voorwaarden
zijn en hoe het proces van uitreiking verloopt.
2018-M11

8-nov-18 PB 2019 - Onderzoek verlichting fietspaden buitengebied
(motie 1)
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;

Nr

Datum

Onderwerp

Portefeuillehouder
Van Ginderen

2018-M12

8-nov-18 PB 2019 - Roosendaal Studentenstad
(motie 2)
Verzoekt het college
·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 en waarbij tevens de
behoefte naar woonruimte, creatieve startup-vestigingsmogelijkheden
en sport- en cultuur wordt meegenomen;
·Ook andere (nieuwe) categorieën studenten en vormen van
onderwijs hierbij te betrekken, zoals het mbo, bijvoorbeeld het CIOS;
·De raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het
onderzoek;
·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;

2018-M13

8-nov-18 PB 2019 - Innovatiefonds
(motie 3)
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.

2018-M14

8-nov-18 PB 2019 - Rent a Cop
Niederer
(motie 4)
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.

Toelichting

Theunis

Burgemeester Niederer heeft aangegeven dat de
motie uitgevoerd kan worden, maar geeft wel aan dat
dit een project voor de politie wordt.

Nr

Datum

Onderwerp

Portefeuillehouder
Lok

2018-M15

8-nov-18 PB 2019 - Impuls aan het Stationsplein
(motie 5)
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.

2018-M16

8-nov-18 PB 2019 - Klimaatscan
Raaijmakers
(motie 6)
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.

Toelichting

Nr

Datum

Onderwerp

Portefeuillehouder
Van Ginderen

2018-M17

8-nov-18 PB 2019 - Visie op sport en bewegen
(motie 7)
Verzoekt het college
1. De raad ter besluitvorming een Visie op Sporten en Bewegen aan
te bieden voor de zomer van 2019.

2018-M18

8-nov-18 PB 2019 - Cultuurweek voor mensen met een beperking
Theunis
(motie 8)
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;

2019-M22

8-nov-18 PB 2019 - Continuering CIC en het Huis van morgen
(motie 12)
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;

Koenraad

Toelichting
Wethouder van Ginderen heeft 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.

Nr

Datum

Onderwerp

Portefeuillehouder
Koenraad

2019-M23

8-nov-18 PB 2019 - Op weg naar een rookvrije generatie
(motie 13)
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;

2019-M24

8-nov-18 PB 2019 - Impuls Ruimtelijke adaptatie Roosendaal
Raaijmakers
(motie 14)
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;
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;

Toelichting

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.

Nr

Datum

Onderwerp

Portefeuillehouder
Lok

2019-M25

8-nov-18 PB 2019 - Begrijpelijke taal
(motie 15)
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.

2019-M26

8-nov-18 PB 2019 - Informatie aan arbeidsmigranten
Lok
(motie 16)
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.

Toelichting

Nr

Datum

Onderwerp

2019-M27

8-nov-18 PB 2019 - Het belang van ontbijt voor schoolgaande kinderen
(motie 17)
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;

2019-M28

8-nov-18 PB 2019 - Sturing op maatschappelijke effecten
(motie 18)
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.

Portefeuillehouder
Koenraad

Theunis

Toelichting

Nr
2019-M29

Datum

Onderwerp

8-nov-18 PB 2019 - Zwerfjongeren in Roosendaal
(motie 19)
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.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
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 deze motie is na de termijn van de
wethouder aangepast).

