Samenvatting besluiten en toezeggingen
raadsvergadering P&C Stukken 4 juli 2019
Raadszaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur
Aanwezig:
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester)
Griffier: R.C.G. Dam (plv. griffier)
Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, A.A.B.
Theunis, wethouders
De dames: W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S.
Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal, afwezig bij stemming agendapunt 1), A.T. Eijck-Stein (VVD), N.
El Azzouzi (GroenLinks), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren
(SP), 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 bij stemming agendapunt 1 ), J.P.L.M. van den Beemt (VVD,
afwezig bij stemming agendapunt 4), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst),
W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP),
C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D.
Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers, P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C.
de Regt (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villéé
(GroenLinks), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA),
G.A. van Zalinge (VLP).
Afwezig: dhr. R.C.A.W. van Nassau (CDA), mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons (griffier)
1. Opening
De vergadering is geopend om 17.00 uur.
Dhr. K.A. Raggers is geïnstalleerd als raadslid voor D66.
Dhr. Verstraten is na een schriftelijke stemronde verkozen tot lid van de Commissie Binnenstad.
Er zijn tijdens de stemming 2 blanco stemmen uitgebracht, 10 stemmen uitgebracht op dhr. Raggers en
18 stemmen op dhr. Verstraten. Dhr. Raggers en dhr. Verstraten mochten zelf geen stem uitbrengen.
2. Vaststellen agenda
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld:
Agendapunt 5 - Raadsmededeling 41-2019 Gemeentegarantie SOVOR is van de agenda afgevoerd; de
raad wenst geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college met betrekking tot het
afgeven van een gemeentegarantie van maximaal €2.800.000 ten behoeve van een lening van de
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR).
3. A-Categorie
Over onderstaand voorstel is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd.

Voorstel 46

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
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4. Voorstel 47 Jaarstukken 2018, Voorstel 48 Voorjaarsbrief Financiën 2019, Voorstel 49
Kadernota 2020
Tijdens de beraadslaging over dit agendapunt zijn de volgende amendementen ingediend:
Amendement 1 (Kadernota 2020): stevigere aanpak zwerfafval en afvaldump
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:
Besluit:
Beslispunt 1:
‘De Jaarstukken 2018 vast te stellen.’
Aan te vullen met:
‘Met dien verstande dat:
Er extra capaciteit Toezicht & Handhaving wordt gerealiseerd voor meer toezicht, handhaving en nacontroles (achterhalen daders) op zwerfafval en afvaldump;
Hiertoe voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een bedrag van 75.000 euro per jaar wordt onttrokken uit het
jaarrekeningsaldo 2018’.
Het amendement is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd:
Besluit:
Beslispunt 1:
‘De Jaarstukken 2018 vast te stellen.’
Aan te vullen met:
‘Met dien verstande dat:
• Er extra capaciteit Toezicht & Handhaving wordt gerealiseerd voor meer toezicht, handhaving en
na-controles (achterhalen daders) op zwerfafval en afvaldump;
• Hiertoe voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een bedrag van 75.000 euro per jaar wordt onttrokken uit
de Algemene Reserve’.
Het gewijzigde Amendement 1 is unaniem aangenomen.
Amendement 2 (Jaarstukken 2018): eenmalige korting afvalstoffenheffing
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:
Besluit:
Beslispunt 1:
‘De Jaarstukken 2018 vast te stellen.’
Aan te vullen met:
‘Met dien verstande dat, als gevolg van afschaffing van de Saver-tikken alle huishoudens in de
gemeente Roosendaal een eenmalige korting van € 10 op de afvalstoffenheffing ontvangen, welke
wordt verwerkt in de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 en waarbij de kosten voor deze korting
ten laste worden gebracht van het Jaarrekeningresultaat 2018’.
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Amendement 2 is met 8 stemmen voor (VLP en D66) en 25 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD,
CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, Wezenbeek) verworpen.
Amendement 3 (Kadernota 2020): Behoud Risicoreserve Sociaal Domein
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:
Besluit:
Beslispunt 1:
‘De Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de
Programmabegroting 2020-2023.’
Aan te vullen met:
‘Met dien verstande dat de Risicoreserve Sociaal Domein niet wordt opgeheven, maar dat van het
resterende saldo van € 2,6 miljoen, € 1,6 miljoen gehandhaafd blijft in de Risicoreserve Sociaal Domein
en € 1 miljoen wordt overgeheveld naar de Algemene Reserve.
Amendement 3 is met 15 stemmen voor (SP, PvdA, VLP, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie,
D66) en 18 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, Wezenbeek) verworpen.
Amendement 4 (Kadernota 2020): Voorstellen zonder concrete planvorming
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:
Besluit:
Beslispunt 1:
‘De Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de
Programmabegroting 2020-2023.’
Aan te vullen met:
‘Met dien verstande dat er geen middelen direct beschikbaar worden gesteld voor de onderstaande
voorstellen met die reden dat deze voorstellen nog niet zijn voorzien van een concreet plan, echter deze
middelen alvast wel te reserveren en wel als volgt:
•

•
•
•

Aantrekkelijk Roosendaal / voorstel C. Mobiliteit
De kapitaallasten voor de aanleg van een haltekom en een langshalte aan de Laan van Brabant, de
optimalisatie van het kruispunt Laan van Brabant-Burgemeester Freijterslaan en de aanpak van de
Roselaargarage, kruispunt Laan van Brabant – Laan van Limburg en omgeving te reserveren in de
bestemmingsreserve Mobiliteit.
Duurzaam Roosendaal / voorstel C. Snelfietsroute F58
De kapitaallasten voor de aanleg van de snelfietsroute F58 te reserveren in de bestemmingsreserve
Mobiliteit
Duurzaam Roosendaal / voorstel D. Ster van Roosendaal
De kapitaallasten voor het project Ster van Roosendaal te reserveren in de bestemmingsreserve
Investeringsimpulsen
Sterk & gezond Roosendaal / voorstel A. Versterken sociale infrastructuur
De kosten voor het versterken van de sociale basisinfrastructuur te reserveren in de Algemene
Reserve.’

Amendement 4 is met 15 stemmen voor (PvdA, VLP, SP, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie,
D66) en 18 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, Wezenbeek) verworpen.
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Amendement 5 ‘Parkeren’ Mobiliteit
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:
Besluit:
Beslispunt 1:
‘De Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de
Programmabegroting 2020-2023.’
Aan te vullen met:
‘Met dien verstande dat er geen middelen direct beschikbaar worden gesteld voor de onderstaande
voorstellen met die reden dat deze voorstellen nog niet zijn voorzien van een concreet plan, echter deze
middelen alvast wel te reserveren en wel als volgt:
•

Aantrekkelijk Roosendaal / voorstel C. Mobiliteit
De kapitaallasten voor de aanleg van een haltekom en een langshalte aan de Laan van Brabant, de
optimalisatie van het kruispunt Laan van Brabant-Burgemeester Freijterslaan en de aanpak van de
Roselaargarage, kruispunt Laan van Brabant – Laan van Limburg en omgeving te reserveren in de
bestemmingsreserve Mobiliteit.’

Amendement 5 is ingetrokken.
Amendement 6 ‘Parkeren’ Snelfietsroute F58
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:
Besluit:
Beslispunt 1:
‘De Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de
Programmabegroting 2020-2023.’
Aan te vullen met:
‘Met dien verstande dat er geen middelen direct beschikbaar worden gesteld voor het onderstaande
voorstel met die reden dat dit voorstel nog niet is voorzien van een concreet plan, echter deze middelen
alvast wel te reserveren en wel als volgt:
•

Duurzaam Roosendaal / voorstel C. Snelfietsroute F58
De kapitaallasten voor de aanleg van de snelfietsroute F58 te reserveren in de bestemmingsreserve
Mobiliteit.’

Amendement 6 is ingetrokken.
Amendement 7 ‘Parkeren’ Ster van Roosendaal
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:
Besluit:
Beslispunt 1:
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‘De Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de
Programmabegroting 2020-2023.’
Aan te vullen met:
‘Met dien verstande dat er geen middelen direct beschikbaar worden gesteld voor het onderstaande
voorstel met die reden dat dit voorstel nog niet is voorzien van een concreet plan, echter deze middelen
alvast wel te reserveren en wel als volgt:
•

Duurzaam Roosendaal / voorstel D. Ster van Roosendaal
De kapitaallasten voor het project Ster van Roosendaal te reserveren in de bestemmingsreserve
Investeringsimpulsen.’

Amendement 7 is ingetrokken.
Amendement 8 ‘Parkeren’ Versterken sociale basisinfrastructuur
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:
Besluit:
Beslispunt 1:
‘De Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de
Programmabegroting 2020-2023.’
Aan te vullen met:
‘Met dien verstande dat er geen middelen direct beschikbaar worden gesteld voor het onderstaande
voorstel met die reden dat dit voorstel nog niet is voorzien van een concreet plan, echter deze middelen
alvast wel te reserveren en wel als volgt:
•

Sterk & gezond Roosendaal / voorstel A. Versterken sociale infrastructuur
De kosten voor het versterken van de sociale basisinfrastructuur te reserveren in de Algemene
Reserve.’

Amendement 8 is ingetrokken.
Amendement 9 Borging nostalgische kermis
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:
Besluit:
Beslispunt 1:
‘De Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de
Programmabegroting 2020-2023.’
Aan te vullen met:
‘Met dien verstande dat aan de voorstellen om te investeren in een aantrekkelijk Roosendaal (benoemd
in paragraaf 3.1 van de Kadernota 2020) het voorstel ‘Borging Nostalgische Kermis’ wordt toegevoegd
met een jaarlijkse last van 30.000 euro en de dekking van deze extra kosten eveneens te regelen met
een dekkingsvoorstel in de Programmabegroting 2020.‘
Amendement 9 is unaniem aangenomen.
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Amendement 10 Meer capaciteit functie Jongerenwerkers
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:
Besluit:
Beslispunt 1:
‘De Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de
Programmabegroting 2020-2023.’
Aan te vullen met:
‘Met dien verstande dat:
• Extra middelen worden vrijgemaakt ten behoeve van een verhoging van de capaciteit voor het
aantal Jongerenwerkers;
• Hiervoor een bedrag van € 150.000 per jaar wordt ingezet door het ophogen van het budget ten
behoeve van de Jeugd- en Onderwijsagenda van € 200.000 naar € 350.000 per jaar (sterk &
gezond Roosendaal, voorstel C. Jeugd- en Onderwijsagenda) en de dekking van deze extra kosten
te regelen met een dekkingsvoorstel in de Programmabegroting 2020.‘
Amendement 10 is met 16 stemmen voor (ChristenUnie, PvdA, VLP, SP, Burger Belangen Roosendaal,
D66, Wezenbeek) en 18 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks) verworpen.
Het geamendeerde voorstel 47 – Jaarstukken 2018 is unaniem aangenomen.
Het voorstel 48 - Voorjaarsbrief financiën 2019 is unaniem aangenomen.
Het geamendeerde voorstel 49 - Kadernota 2020 is met 21 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD,
CDA, GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, D66, Wezenbeek) en 12 stemmen tegen (PvdA, VlP,
SP, ChristenUnie) aangenomen.
Stemverklaring D66
D66 Roosendaal heeft in de spreektermijn aangegeven moeite te hebben met het instemmen met de
Kadernota wanneer deze niet geamendeerd is op de punten waar geen concrete plannen onder liggen.
Echter, met de antwoorden van wethouder Theunis dat er -wanneer van toepassing- wel een
raadsvoorstel of raadsmededeling uitgebracht zal worden heeft D66 daar wel vertrouwen in. Wij danken
de wethouder voor zijn antwoorden en daarmee kunnen wij toch instemmen.
Stemverklaring SP
De fractie van de SP kan niet instemmen met de Kadernota, vanwege de beide amendementen ‘geen
plan geen geld’ en de risicoreserve sociaal domein, die niet voldoende gedekt is.
Stemverklaring VLP
De toezegging zoals wij die hebben begrepen is een raadsvoorstel indien nodig óf een
raadsmededeling. Daarmee is voor ons niet duidelijk wat de toezegging precies inhoudt. Voorzitter,
geen plan, geen geld: we hadden het misschien eerder kunnen tackelen met een duidelijke
omschrijving. Voor ons is dat nog steeds een jammerlijke zaak want de Kadernota is voor de rest prima.
We wensen het college dan ook veel succes met de uitvoering. Alleen geen plan, geen geld is voor ons
leidend om daar dan niet mee in te kunnen stemmen voor vanavond.
Stemverklaring PvdA
Wij zijn het ook in grote lijnen eens met de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota. We
hebben echter op vier punten duidelijk aangegeven waarom we die vier voorstellen niet duidelijk
vonden; er ontbrak daarvoor een duidelijk voorstel danwel plan. Het college was hier in de
beantwoording ook niet eenduidig en helder over. Er wordt in het raadsvoorstel gevraagd de
consequenties te verwerken in de programmabegroting meerjarig, inclusief een begrotingswijziging. Wij
stemmen niet in met al die consequenties en stemmen daarom ook tegen de Kadernota.
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Stemverklaring ChristenUnie
De ChristenUnie sluit zich aan bij wat er hiervoor is gezegd door de andere collega’s.
Tijdens de beraadslaging over dit agendapunt zijn de volgende moties ingediend:
Motie 1 Mogelijk invoeren scanauto parkeerbeheer
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college om:
1. De gemeenteraad te informeren over de kosten en opbrengsten door het gebruik van een scanauto,
waarbij ervan uit gegaan wordt dat:
a. er minder handhavingscapaciteit benodigd is voor parkeercontroles
b. het aantal mensen dat geen parkeerbelasting betaalt daalt
c. de naheffing van de parkeerbelasting terugvloeit in de gemeentekas
2. Bij een positief resultaat van bevindingen een uitvoeringsplan op te stellen en deze te verwerken in
de begroting 2020 e.v.
De motie is naar aanleiding van de beraadslaging gewijzigd, waarbij het dictum van de motie als volgt is
geformuleerd:
Verzoekt het college om:
1. De gemeenteraad te informeren over de kosten en opbrengsten door het gebruik van een scanauto,
waarbij ervan uit gegaan wordt dat:
a. er minder handhavingscapaciteit benodigd is voor parkeercontroles
b. het aantal mensen dat geen parkeerbelasting betaalt daalt
c. de naheffing van de parkeerbelasting terugvloeit in de gemeentekas
2. Bij een positief resultaat van bevindingen een uitvoeringsplan op te stellen en deze te verwerken in
het parkeeruitvoeringsplan;
De gewijzigde Motie 1 is unaniem aangenomen.
Motie 2 Kort parkeren stimuleren
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college om:
1. Samen met binnenstadondernemers - zowel de ondernemers in de aanloopstraten als de
ondernemers in het kernwinkelgebied - de mogelijkheid en wenselijkheid te inventariseren om kort
parkeren te stimuleren en lang parkeren te ontmoedigen;
De motie is naar aanleiding van de beraadslaging gewijzigd, waarbij het dictum van de motie als volgt is
geformuleerd:
Verzoekt het college om:
1. Samen met binnenstadondernemers - zowel de ondernemers in de aanloopstraten als de
ondernemers in het kernwinkelgebied - de mogelijkheid en wenselijkheid te inventariseren om kort
parkeren te stimuleren en lang parkeren te ontmoedigen en dat mee te nemen in het
parkeeruitvoeringsplan;
De gewijzigde Motie 2 is met 26 stemmen voor (VLP, Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP, Burger
Belangen Roosendaal, ChristenUnie, Wezenbeek) en 7 stemmen tegen (PvdA, GroenLinks, D66)
aangenomen.

Besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 2019

pagina 7

Motie 3 Campagne Brandveilig Leven Roosendaal
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college:
1. In overleg met WijZijn Traverse en Brandweer te komen tot een daadkrachtige campagne
Brandveilig Leven Roosendaal - waaronder een groter bereik door gebruik te maken van diverse
Social Media kanalen - en de raad hierover vóór de Programmabegroting 2020 te informeren;
Burgemeester Niederer heeft voorgesteld deze motie aan te houden omdat binnenkort de pop-up store
wordt geopend (september 2019). Burgemeester Niederer heeft aangegeven te willen kijken of de
intentie uit het dictum hierin kan worden meegenomen.
Motie 3 is aangehouden.
Motie 4 Restafval bouwclubs Carnaval
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college:
1. Om met Saver, Stichting Cabod en de bouwclubs in de dorpen in overleg te treden, ten einde tot
een passende oplossing te komen;
De motie is naar aanleiding van de beraadslaging gewijzigd, waarbij de titel als volgt is gewijzigd:
Motie 4 Circulaire bouwclubs Carnaval
Het dictum van de motie is na wijziging als volgt geformuleerd:
Verzoekt het college:
1. Om met Saver, Stichting Cabod en de bouwclubs in de dorpen in overleg te treden, ten einde tot
een passende oplossing te komen met een tijdspad van drie jaar;
2. Om te onderzoeken of er bij andere verenigingen die restafval hebben dezelfde behoefte bestaat;
De gewijzigde Motie 4 is unaniem aangenomen.
Motie 5 Upgrade speelveldjes Keijenburg/Knipplein
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college om:
1. In overleg te gaan met betrokken inwoners en het Buurtplatform Burgerhout over de wensen ten
aanzien van de upgrade van de speelveldjes en nadere afspraken te maken over de realisatie
hiervan;
2. De upgrade van de speelveldjes uiterlijk voor de zomer van 2020 gereed te hebben;
3. De kosten voor deze upgrade te dekken uit de bestemmingsreserve Onderhoud
speelgelegenheden;
Motie 5 is met 30 stemmen voor (VLP, Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, SP, GroenLinks, Burger
Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66, Wezenbeek) en 3 stemmen tegen (CDA) aangenomen.
Motie 6 Aanpak Sprookjeshuis Openluchttheater Vrouwenhof
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college:
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1. Om met stichting Openluchttheater Vrouwenhof in overleg te treden over een spoedig herstel en
onderhoud aan het Sprookjeshuis en ernaar te streven om dit voor aanvang van het seizoen 2020
gereed te hebben;
2. De kosten te dekken uit de Voorziening Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen;
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat deze motie overbodig is en dat dit reeds in gang is gezet.
Motie 6 is aangehouden.
Motie 7 Vrijstelling diverse ontheffingen evenementen
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college om:
1. De legeskosten voor de diverse ontheffingen die nu nog in rekening gebracht worden, met ingang
vanaf 1 januari 2020 structureel niet meer door te belasten bij evenementen;
Motie 7 is met 32 stemmen voor (VLP, Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Burger
Belangen Roosendaal, D66, Wezenbeek) en 1 stem tegen (ChristenUnie) aangenomen.
Motie 8 Breed perspectief bij duurzaamheidsmaatregelen
Met deze motie wordt het college verzocht:
Besluit de Raad:
1. In aansluiting op het beleid van het college, dat besparende of compenserende maatregelen in het
kader van CO2-reductie deels mogen plaatsvinden buiten de gemeente Roosendaal;
Motie 8 is met 26 stemmen voor (VVD, Roosendaalse Lijst, CDA, VLP, SP, Burger Belangen
Roosendaal, ChristenUnie, Wezenbeek) en 7 stemmen tegen (PvdA, GroenLinks, D66) aangenomen.
Motie 9 Stortingen Innovatiefonds
Met deze motie wordt het college verzocht:
Draagt het college op:
1. Uit het saldo van de jaarrekening 2018 € 1.000.000 te storten in het Innovatiefonds;
2. Als structurele voeding van het Innovatiefonds op te nemen jaarlijks 50% van het positief resultaat
van de jaarrekening na verplichte oormerkingen;
De motie is naar aanleiding van de beraadslaging gewijzigd, waarbij het dictum van de motie als volgt is
geformuleerd:
Draagt het college op:
1. Uit het saldo van de jaarrekening 2018 € 1.000.000 te storten in het Innovatiefonds;
2. Als structurele voeding van het Innovatiefonds op te nemen jaarlijks 50% van het (positief)
jaarrekeningsaldo ná resultaatbestemming;
De gewijzigde Motie 9 is met 32 stemmen voor (VVD, Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VLP, SP,
GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, D66, Wezenbeek) en 1 stem tegen (ChristenUnie)
aangenomen.
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Motie 10 Roosendaal Linked
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college:
1. Een app te ontwikkelen - danwel een bestaande app zoals Nextdoor uit te breiden - die inwoners in
staat stelt om op een laagdrempelige wijze, met elkaar en met de juiste organisaties in contact te
komen en waarin tevens een platform wordt opgenomen waar vraag en aanbod samenkomen,
waardoor ook organisaties onderling gemakkelijker de verbinding aan kunnen gaan;
2. Hiertoe met een voorstel te komen in de Programmabegroting 2020;
3. De kosten te dekken uit het restant Ontwikkel- en innovatiefonds (ad. € 325.000).
Motie 10 is met 32 stemmen voor (VVD, Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Burger
Belangen Roosendaal, D66, Wezenbeek) en 1 stem tegen (ChristenUnie) aangenomen.
Motie 11 Discriminatie en Racisme
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college:
1. De situatie op het gebied van racisme en discriminatie op elke grond in de gemeente Roosendaal in
kaart te brengen door middel van een diepgaand onderzoek;
2. Dit onderzoek binnen zes maanden uit te voeren en de resultaten van dit onderzoek te delen met
de raad en daarbij passend op de resultaten aanbevelingen voor effectieve maatregelen voor te
leggen aan de raad.
Motie 11 is unaniem aangenomen.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven ‘diepgaand onderzoek’ te interpreteren als het gevoel bij de
cijfers en dat het dan gaat om een vooronderzoek t.b.v. wat er verder mee gedaan kan worden. De
verhalen achter de cijfers zullen in het onderzoek worden meegenomen.
Motie 12 Integraal dierenwelzijnsbeleid
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college om:
1. In overleg met zowel professionele als private partners te komen tot een analyse van de problemen
bij de uitvoering van het dierenwelzijnsbeleid in Roosendaal;
2. Samen met deze partners een integrale dierenwelzijnsnota te ontwikkelen waarbij in kaart gebracht
wordt op welke wijze het dierenwelzijn het beste gewaarborgd kan worden binnen de gemeente
Roosendaal en welke acties daarvoor nodig zijn;
3. Het dierenwelzijnsbeleid expliciet te benoemen binnen de portefeuilleverdeling van het college en
daarmee expliciet bij één van de portefeuillehouders onder te brengen;
4. Voor 1 april 2020 de raad een voorstel ter bespreking voor te leggen waarin sprake is van een
volwaardig integraal dierenwelzijnsbeleid in Roosendaal;
Motie 12 is unaniem aangenomen.
Motie 13 Creatieve hotspot op Stadsoevers
Met deze motie wordt het college verzocht:
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Verzoekt het college:
1. In het oostelijk gedeelte van Stadsoevers de Graffitiloods duurzaam te verankeren met daarbij
een experimentele omgeving voor urban sports en cultuur en eveneens alternatieve bouwwijzen
die een creatief en zelfvoorzienend karakter hebben -zoals Tiny Houses- te creëren en dus
mogelijk te maken;
De motie is naar aanleiding van de beraadslaging gewijzigd, waarbij het dictum van de motie als volgt is
geformuleerd:
Verzoekt het college:
1. In het oostelijk gedeelte van Stadsoevers een experimentele omgeving voor urban sports en
(graffiti)cultuur en eveneens alternatieve bouwwijzen die een creatief en zelfvoorzienend
karakter hebben -zoals Tiny Houses- te creëren en dus mogelijk te maken;
De gewijzigde Motie 13 is met 29 stemmen voor (PvdA, Roosendaalse Lijst, VVD, VLP, SP,
GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, D66, Wezenbeek) en 4 stemmen tegen (CDA en
ChristenUnie) aangenomen.
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat de raad in september 2019 een visie op Stadsoevers Oost
-werktitel genaamd: ‘Vlietpark’- ontvangt. Hierin zit een ontwikkelkader met een vast te stellen
grondexploitatie.
Motie 14 Coöperatieve duurzame energie
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college:
1. Een (digitaal) loket in te richten waar (potentiële) participanten aan een coöperatief initiatief ten
behoeve van het opwekken van duurzame energie met elkaar verbonden worden;
2. Deze coöperatieve initiatieven actief te ondersteunen in het totstandkomingsproces, in het
bijzonder op het gebied van benodigde vergunningsaanvragen en het zoeken van geschikte
locaties binnen ons lokale beleid;
3. Middels het verstrekken van krediet tegen gunstige voorwaarden initiële financiële beperkingen
weg te nemen;
4. De benodigde middelen te onttrekken aan het Innovatie- en ontwikkelfonds;
5. Terugbetaling van verstrekt krediet en betaalde rente terug te storten in het Innovatie- en
ontwikkelfonds;
Motie 14 is met 30 stemmen voor (D66, PvdA, Roosendaalse Lijst, VVD, VLP, SP, GroenLinks, Burger
Belangen Roosendaal, ChristenUnie, Wezenbeek) en 3 stemmen tegen (CDA) aangenomen.
Motie 15 Aanvullende ondersteuning voor kwetsbare mensen
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college:
1. Om deze groep kwetsbare mensen in de gemeente Roosendaal in kaart te brengen en zo nodig
een plan van aanpak te ontwikkelen om deze groep mensen extra te ondersteunen;
2. De raad hierover te informeren in het eerste kwartaal van 2020;
Motie 15 is met 22 stemmen voor (Burger Belangen Roosendaal, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP,
ChristenUnie, D66, Wezenbeek) en 11 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, GroenLinks) aangenomen.
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Motie 16 Opbrengst toeristenbelasting voor toerisme in Roosendaal
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college om:
1. Vanaf 2020 vanuit de ingevorderde toeristenbelasting jaarlijks minimaal €100.000 toe te voegen
aan Roosendaal Citymarketing, om onder de vlag van dit bureau in samenwerking met relevante
partners als de VVV, het toerisme in Roosendaal nog beter te kunnen promoten, zoals zo mooi is
verwoord in het Toeristisch-recreatief actieplan “De reis naar Roosendaal” van december 2017;
2. Hiertoe met een voorstel te komen in de Programmabegroting 2020;
Motie 16 is met 13 stemmen voor (Wezenbeek, Burger Belangen Roosendaal, SP, VLP, PvdA) en 20
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66) verworpen.
5. Sluiting
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 21.40 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 19
september 2019.

De griffier,

De voorzitter,
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