
A C T I E L I J S T

OPENSTAAND

Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2011-A1 17-5-2011 

(vervolg van 

toezegging 30-

11-2010)

VLP Project Nieuwe Markt

Evaluatie gehele project Nieuwe Markt wordt opgesteld.

Lok Raadsmededeling 43B-2015

Stand van zaken: de gemeente heeft de vennoten 

van de combinatie Strukton-Rasenberg op 20 juli 

gedagvaard en een conclusie van eis ingediend. De 

bouwcombinatie dient uiterlijk op 25 november haar 

conclusie van antwoord in te dienen bij de rechtbank 

(rolzitting). Afhankelijk van het rolbesluit van de 

rechtbank volgt er daarna normaliter de gelegenheid 

voor een conclusie van Dupliek en Repliek door 

partijen. Tevens is het mogelijk dat de rechter 

(tussentijds of daarna) een comparitie gelast om 

partijen te horen en of een schikking te beproeven. 

Een aanwijzing van een deskundigenonderzoek is 

voorshands niet uit te sluiten. Verwacht mag worden 

dat er niet voor medio 2016 vonnis zal zijn.

Stand van zaken november 2016:

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

evaluatie door te schuiven naar de eerste helft van 

2017.

Raad 6 juli: 

Wethouder Lok heeft aangegeven dat de evaluatie 

wordt verschoven naar de tweede helft 2017

Raad 21 december 2017: 

Wethouder Lok heeft aangegeven dat er niet veel 

geschilpunten meer zijn en dat verwacht wordt dat dit 

eerste kwartaal 2018 kan worden afgerond.



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-A21 22-9-2016

Raad

VLP Schriftelijke vragen VLP Sluiting Fatimahuis

Uit de beantoording blijkt dat men over een aantal zaken 

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

te worden gehouden. 

Raaijmakers Wethouder van Poppel heeft de raad middels brief van 

29 september 2016 als volgt geïnformeerd: 

"Begin september heeft het bestuur van het 

Fatimahuis een gesprek gehad met Allee Wonen. De 

volgende afspraken zijn gemaakt:

Het Fatimahuis blijft open tot en met juni 2017, zodat 

de clubs het seizoen af kunnen maken en ruim voor 

het begin van het nieuwe seizoen (september 2017) er 

nieuwe ruimtes gezocht kunnen worden. Indien een 

koper zich aanbiedt, zal Allee Wonen het bestuur van 

het Fatimahuis in contact brengen met de koper, zodat 

verder overleg mogelijk is. De verwachting is dat de 

koper eerst plannen moet maken en een aanvraag 

moet indienen voor het veranderen van het 

bestemmingsplan. Dit kan betekenen dat het 

Fatimahuis ook na juni 2017 nog open kan blijven. Dat 

laatste is natuurlijk niet zeker."

Raad 21 december 2017:

De stand van zaken is dat de clubs die gebruik maken 

van het Fatimahuis kunnen blijven zitten totdat er zich 

een koper aandient. 

Raad 4 april 2019 

VLP verzoekt om dit actiepunt op de actielijst te laten 

staan omdat hier nog geen uitsluitsel is voor de 

toekomst. Hierover moet de raad nog geïnformeerd 

worden. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A16 18-mei-17

Raad

PvdA Vragen PvdA en Roosendaalse Lijst – 

Verkeersveiligheid spoorwegovergang Plantagebaan 

te Wouw en omgeving

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

betrokken partijen in gesprek gaat om tot een oplossing te 

komen, heeft wethouder Lok aangegeven dat er een 

afspraak is gemaakt met Prorail. Alles wat daar uitkomt zal 

aan de raad worden medegedeeld. 

Lok

2017-A33 2-11-2017

(Raad)

VLP 303-2017 Vragen VLP Spoorwegovergang Kade Deel III

De VLP heeft verzocht om de toezegging van wethouder 

Lok, dat het schetsontwerp ingezien kan worden zodra 

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

Lok



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-A37 30-11-2017

(Raad)

VLP 326-2017 Vragen VLP – Gelijke kansen kapper-

ondernemers

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

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

te volgen nadere berichtgeving.

Lok Brief wethouder Lok (Dagmail 4 december 2018): 

Tijdens de raadsvergadering van 22 november jl. heeft 

uw Raad mij gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. 

actiepunt 2077-A37 (inzake gelijke kansen 

kappersondernemers). Hier zou ik schriftelijk bij u op 

terug komen. De laatste stand van zaken is dat er naar 

verwachting nog dit jaar een

adviesnota richting college wordt gebracht over dit 

thema. De Raad zal kort daarna worden

geinformeerd.

Samenvatting besluiten en toezeggingen Raad 20 juni 

2019: Op de vraag van de VLP wat de huidige stand 

van zaken is, heeft wethouder Lok aangegeven dat hij 

de raad hierover uiterlijk in september 2019 nader zal 

informeren.

Raad 24 oktober 2019:

Wethouder Lok heeft aangegeven dat er binnenkort 

een gepsrek plaatsvindt met een aantal kappers uit de 

stad. Na dit gesprek zal de raad nader worden 

geïnformeerd. 

2017-A43 7-12-2017

(Cie)

VLP Raadsvoorstel plan van aanpak doordecentralisatie 

Centrumgemeente

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

de door de raad gestelde kaders goed opgenomen zijn in 

het Programma van Eisen; Het proces zal gelijkend de 

inkoop van de Jeugdzorg worden vormgegeven. 

Koenraad



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A1 25-1-2018

(Raad)

PvdA Raadsmededeling 71-2017 Resultaten 

Bewonersenquête

Wethouder Lok heeft ter vergadering aangegeven dat hij 

geen concrete datum kan afspreken waarbij hij heeft 

terugverwezen naar zijn beantwoording op de schriftelijke 

vragen van de PvdA (012-2018 Vragen PvdA Campagne 

gewenst gedrag ). 

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

PvdA heeft wethouder Lok aangegeven dat hij aan collega 

wethouders zal vragen welke thema’s volgens hen in 

aanmerking zouden kunnen komen voor een campagne en 

daarnaast de toezegging om te proberen voor de 

verkiezingen de raad hierover meer duidelijkheid te 

verschaffen (na een goede onderbouwde inventarisatie 

van thema’s). 

Lok

2018-A12 31-5-2018

commissie

CU Raadsmededeling 20-2018 Voortgang Lobby 

compensatie tekort beschermd wonen

-Op verzoek van de ChristenUnie geeft wethouder 

Koenraad aan dat prognose en monitoring op dit moment 

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

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

deze cijfers zijn er op dit moment nog niet; 

Koenraad



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A13 31-5-2018

commissie

SP Raadsmededeling 12-2018 Integraal Armoedebeleid

Wethouder Koenraad zal op verzoek van de SP-fractie bij 

de armoederegisseur aandacht vragen voor werkende 

armen die met kleine betaalde banen net buiten de 

regelingen vallen.

De vraag van de SP of de nieuwe Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) nog van invloed is op het 

integraal armoedebeleid (voor wat betreft 

vroegsignalering/risico-signalering en samenwerking met 

diverse (maatschappelijke) organisaties), wordt 

schriftelijke beantwoord.

Koenraad Raadsmededeling 58-2019 Evaluatie Pilot 

Armoederegisseur:  Het afgelopen jaar is veel 

geïnvesteerd in het verbinden van het netwerk 

armoedebestrijding en het in kaart brengen van de 

beschikbare voorzieningen. De komende periode zal 

de Kwartiermaker hier als

onafhankelijk adviseur een vervolg aangeven vanuit 

zijn rol als aanjager en verbinder. Daarnaast

worden er vanuít het netwerk en de gemeente diverse 

initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan

duurzame afname van het aantal gezinnen dat níet 

kan rondkomen. De Kwartiermaker zal begin 2020 de 

Raad informeren over de aanpak en voortgang.

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 4 maart 

2020. 

2018-A29 20-9-18

Cie

Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018

Ten aanzien van het impulstraject Eritrese Statushouders 

zal nadere informatie aan de raad worden verstrekt zodra 

de pilot met de VNG is afgerond

Van Ginderen



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A31 20-sep-18 Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018

Doordecentralisatie huisvesting van het primaire 

onderwijs: de raad ontvang over enige tijd een update, 

inclusief een actuele versie van het adviesrapport. 

Zorgvuldigheid gaat hierbij voor tempo.

Van Ginderen Update vanuit de Programmabegroting 2020:

De verwachte besluitvorming over de 

doordecentralisatie primair onderwijs

eind 2019 leidt tot de daadwerkelijke uitvoering 

hiervan in 2020.

Brief wethouder van Ginderen (dagmail 19 

december 2019): "ln de eerste maanden van 2020 zal 

het overleg worden vervolgd, met als doel te komen 

tot een oplossing. Zodra er zicht is op een uitkomst 

van deze gesprekken zal ik uw raad nader 

informeren."

2018-A44 15-nov-18 Raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen Gastelseweg 247 in Roosendaal 

Wethouder Theunis heeft tijdens de beraadslaging 

aangegeven dat er meer kaders nodig zijn ten aanzien van 

huisvesting/logies van arbeidsmigranten. Wethouder 

Theunis wil dit in gezamenlijkheid met de raad oppakken.

Theunis/

Raad



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A45 15-nov-18 PvdA RM 47-2018 De rol en inzet van de armoederegisseur

-De functie van armoederegisseur zal worden 

geëvalueerd. De raad zal over de uitkomsten van deze 

evaluatie worden bericht einde eerste kwartaal 2019.

-Wethouder Koenraad heeft toegezegd dat zij zal kijken of 

de aanvraagprocedure voor mensen die 

armoedevoorzieningen willen aanvragen (bij Stichting 

Paul, Stichting Leergeld en het Jeugd Cultuurfonds) kan 

worden vergemakkelijkt. 

-Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij het hele 

brede armoedebeleid wil updaten en daar een 

vervolgnotitie van wil maken (dit in de vorm van een 

raadsmededeling). Hierin zullen ook de bedragen ten 

aanzien van het Kindpakket (inzicht geven in het budget) 

worden meegenomen. Ook zullen hierin de 

resultaten/acties uit de eerste Netwerkbijeenkomst (13 

december 2018) worden verwerkt.

Koenraad Raadsmededeling 58-2019 Evaluatie Pilot 

Armoederegisseur:  Het afgelopen jaar is veel 

geïnvesteerd in het verbinden van het netwerk 

armoedebestrijding en het in kaart brengen van de 

beschikbare voorzieningen. De komende periode zal 

de Kwartiermaker hier als onafhankelijk adviseur een 

vervolg aangeven vanuit zijn rol als aanjager en 

verbinder. Daarnaast worden er vanuít het netwerk en 

de gemeente diverse initiatieven ontwikkeld die 

bijdragen aan duurzame afname van het aantal 

gezinnen dat níet kan rondkomen.

De Kwartiermaker zal begin 2020 de Raad informeren 

over de aanpak en voortgang.

Deze bijeenkomst heeft 4 maart 2020 plaatsgevonden.



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-A46 15-nov-18 PvdA RM 47-2018 De rol en inzet van de armoederegisseur

Wethouder Koenraad heeft toegezegd zich te zullen 

verdiepen in de ‘City deal’ (Utrecht) en hier in een 

schriftelijke reactie bij de raad op terug te zullen komen. 

Dit naar aanleiding van vragen hierover van de PvdA-

fractie.

Koenraad Raadsmededeling 58-2019 Evaluatie Pilot 

Armoederegisseur:  Het afgelopen jaar is veel 

geïnvesteerd in het verbinden van het netwerk 

armoedebestrijding en het in kaart brengen van de 

beschikbare voorzieningen. De komende periode zal 

de Kwartiermaker hier als onafhankelijk adviseur een 

vervolg aangeven vanuit zijn rol als aanjager en 

verbinder. Daarnaast worden er vanuít het netwerk en 

de gemeente diverse initiatieven ontwikkeld die 

bijdragen aan duurzame afname van het aantal 

gezinnen dat níet kan rondkomen.

De Kwartiermaker zal begin 2020 de Raad informeren 

over de aanpak en voortgang.

Deze bijeenkomst heeft 4 maart 2020 plaatsgevonden.

2019-A4 24-jan-19 Raadsvoorstel Eigen bijdrage WMO 2019

Op het verzoek van de SP-fractie, de ChristenUnie en de 

fractie van de Roosendaalse Lijst om de raad na invoering 

te informeren over hoe de invoering van de maatregel 

uitgepakt heeft en hoe dit verlopen is, heeft wethouder 

Koenraad toegezegd de raad in juni 2019 hierover te 

zullen informeren (= evaluatie over de eerste drie 

maanden). 

Koenraad



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A14 23-mei-19 GL VLP Raadsvoorsel Transformatieagenda Sociaal Domein 

2019-2022

GroenLinks heeft ‘het betrekken van de raad’ ingebracht. 

Wethouder Koenraad stelt voor om dit op een open en 

informele manier vorm te geven, met professionals, 

organisaties, inwoners en zorgvragers. De VLP-fractie 

heeft de suggestie meegegeven hiertoe een koffie/benen-

op-tafel-sessie te beleggen. Wethouder Koenraad heeft 

aangegeven dit een goed idee te vinden en de raad 

hiervoor te zullen uitnodigen.

Koenraad

2019-A15 23-mei-19 D66 Raadsvoorstel Transformatieagenda Sociaal Domein 

2019-2022

Op de vraag van D66 over speciale informatie richting 

arbeidsmigranten, heeft wethouder Koenraad aangegeven 

dit een goede suggestie te vinden; zij weet niet in hoeverre 

er nu zicht is op hun problematiek en zal dit nagaan. 

Wethouder Koenraad komt hier graag schriftelijk op terug 

Koenraad



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A16 13-6-2019

(Cie)

D66 Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2020 

Gemeenschappelijke Regelingen

Op de vraag van D66 of er bij de GGD mogelijkheden zijn 

ten aanzien van het vaccineren van 

jongvolwassenen/volwassenen die medisch 

beschikkingsrecht hebben, die niet hebben deelgenomen 

aan het rijksvaccinatieprogramma maar die alsnog 

gevaccineerd willen worden, heeft wethouder Koenraad 

aangegeven dat dit volgens haar wel kan maar dat zij dit 

dan zelf moeten betalen omdat dit buiten het 

rijksvaccinatieprogramma valt. Wethouder Koenraad heeft 

hierbij aangegeven dat zij dit wel nog bij de GGD zal 

navragen en de raad hier schriftelijk een uitgebreider 

antwoord op zal doen toekomen. Daarbij heeft wethouder 

Koenraad tevens het aanbod gedaan om, indien de raad 

dit wenst, een informatiebijeenkomst met/bij de GGD te 

organiseren. 

Koenraad

2019-A17 13-6-2019

(Cie)

VVD Raadsmededeling 10-2019 Roosendaal Futureproof 

2017-2021

De VVD heeft ten aanzien van de Blijverslening gevraagd 

hoeveel gebruik hiervan is gemaakt tot nu toe en wat er 

met het budget gaat gebeuren mocht deze pot niet 

opgaan. Wethouder Koenraad heeft aangegeven hier 

schriftelijk op terug te zullen komen.  

Koenraad

2019-A18 22-8-2019

(Cie)

RL Raadsmededeling 25-2019 Iedereen doet mee op de 

arbeidsmarkt XL

Wethouder van Ginderen heeft in reactie op vraag van de 

Roosendaalse Lijst, of de wethouder zich kan herkennen in 

de noodzaak om mensen die vanuit het speciaal onderwijs 

doorstromen naar het MBO extra ondersteuning te bieden, 

bevestigend geantwoord. Wethouder van Ginderen wil wel 

nog even goed kijken hoe dit het beste kan worden 

aangepakt. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft 

verzocht om dit onderwerp toe te voegen aan de Actielijst.

Van Ginderen



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A26 19-09-2019

(Raad)

CU Raadsmededeling 25-2019 Iedereen doet mee op de 

Arbeidsmarkt XL

Van Ginderen Wethouder van Ginderen heeft toegezegd dat hij een 

verzoek tot evaluatie van de jobcoaches richting 

Werkplein en WVS mee zal geven.

2019-A28 24-10-2019

(Raad)

Div. Aanvullend Krediet IKC en stappenplan De Stappen 

i.c.m. 132-2019 Vragen Roosendaalse Lijst en PvdA - 

Geerhoekgebied Wouw

Wethouder Theunis heeft toegezegd, dat vanaf morgen 

[25 oktober 2019] een participatief proces start om verdere 

invulling te geven aan het overige gedeelte van het 

Geerhoekgebied.

Theunis



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A29 24-10-2019

(Raad)

PvdA Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage Werkplein Hart 

van West-Brabant

Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is motie 5 Huis-

aan-huis aanpak Werkplein ingediend. Met deze motie 

wordt het college verzocht:

Draagt het college op:

1. Om te starten met een pilot huis-aan-huis aanpak 

klantmanager Werkplein in Nispen om te komen tot nul 

inwoners in de bijstand in Nispen;

2. Het resultaat van deze aanpak uiterlijk bij de 1e 

Bestuursrapportage van het Werkplein 2020 terug te 

koppelen aan de gemeenteraad;

3. Bij een succes van deze pilot, de gemeenteraad een 

voorstel aan te bieden om de huis-aan-huis aanpak uit te 

rollen naar onze andere kernen en wijken in Roosendaal;

Motie 5 is aangehouden nadat wethouder Van Ginderen 

de volgende toezegging heeft gedaan: 

Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat het in 

totaal gaat om drie verschillende pilots in drie 

verschillende gemeenten, waarbij de pilot huis-aan-huis 

aanpak in Stampersgat wordt uitgevoerd. Wethouder van 

Ginderen zou het jammer vinden als er hiervoor nog een 

extra pilot wordt gestart in Roosendaal. Hij kan wel 

toezeggen, dat zodra hij de terugkoppeling heeft 

ontvangen vanuit de gemeente Halderberge, dat hij de 

uitkomsten van de pilot zal delen met de gemeenteraad.

Van Ginderen



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A30 24-10-2019

(Raad)

RL Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage Werkplein Hart 

van West-Brabant 

Ten aanzien van de suggestie van de fractie van de 

Roosendaalse Lijst voor een onderzoek naar wat de 

effecten (opbrengsten/besparingen) zijn van de 

investeringen in o.a. loonkostensubsidies, heeft wethouder 

van Ginderen aangegeven dat het best interessant kan zijn 

om hier even goed naar te kijken, maar dat hij m.b.t. het 

voorgestelde onderzoek door de Roosendaalse Lijst, nu 

nog niets toe kan zeggen wat betreft eventuele scope en 

opdracht van een dergelijk onderzoek. Wethouder van 

Ginderen heeft wel aangegeven de suggestie van de 

Roosendaalse Lijst interessant genoeg te vinden om erbij 

stil te staan en om te kijken of een dergelijk onderzoek 

nuttig kan zijn. Hij neemt het mee en brengt het in en 

koppelt hierover terug aan de raad.

Van Ginderen



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A32 30-10-2019

(Cie)

CU Programmabegroting 2020

Wethouder Theunis heeft aangegeven dat hij de eerdere 

vraag van de ChristenUnie (bij behandeling Kadernota 

2020) heeft uitgezocht m.b.t. brieven van diverse 

kerkgenootschappen aan de gemeente en of die wel/niet 

door de gemeente zijn beantwoord. Wethouder Theunis 

heeft aangegeven dat deze inderdaad zijn beantwoord. De 

ChristenUnie heeft ter vergadering nog een heel specifiek 

voorbeeld -een brief daterend van maart 2018- genoemd 

waarin is verzocht om in contact te komen met het college. 

Dit contact heeft nooit plaatsgevonden aldus de 

ChristenUnie en derhalve vraagt de ChristenUnie hoe 

deze specifieke brief is afgedaan. Wethouder Theunis 

heeft toegezegd dit nog nader uit te zullen zoeken.

Theunis Zie afdoeningsvoorstelbrief wethouder Theunis d.d. 3  

februari 2020 (aan de raad verzonden met de dagmail 

van 4 februari 2020). 

Voorstel: afvoeren van de Actielijst.

De factie van de ChristenUnie heeft aangegeven het 

niet eens te zijn met het afvoeren van de actie n.a.v. 

de afdoeningsvoorstelbrief van wethouder Theunis 

van 3 februari 2020. De wethouder zou onderzoeken 

hoe de brief en de klachtbrief van een kerk richting de 

gemeente zijn afgedaan. De brieven gingen over de 

sluiting van de kerk en bestemmingsplannen van 

gebouwen, om kerk te kunnen zijn in Roosendaal. In 

de afdoenings-voorstelbrief van de wethouder wordt 

gesuggereerd dat er contacten zijn geweest met de 

kerk over de 2 brieven. Dat is volgens mevr. 

Suijkerbuijk-Ader echter niet het geval geweest. Niet 

per brief, niet per mail, noch in een (telefoon)gesprek. 

De ChristenUnie wil geen discussie met de wethouder 

hierover in deze raadsvergadering, maar wil de 

afdoeningsvoorstelbrief agenderen voor het presidium 

van 26 maart. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A33 30-10-2019

(Cie)

VLP Programmabegroting 2020

Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat er een 

duurzame pilot komt in het kader van wegdekverlichting 

(wegdekreflectoren op zonne-energie op de fietspaden) op 

de Nelson Mandelaweg of de Lage Zegstraat). Wethouder 

Raaijmakers heeft aangegeven hier nog op terug te zullen 

komen. Hierbij heeft zij tevens, op vraag van de VLP, 

aangegeven dat, als de resultaten van de pilot positief zijn, 

kan worden overwogen om dit ook bij Vierhoevenpad te 

doen, mits dat fietspad daar geschikt voor is (d.w.z. 

voldoende zonne-energie).

Raaijmakers

2019-A35 30-10-2019

(Cie)

Programmabegroting 2020

Met betrekking tot de vraag inzake terugkoppeling C-

categorie (Werkplein) heeft wethouder Van Ginderen 

aangegeven dat zodra dit in beeld is bij het Werkplein, de 

raad die scenario’s tegemoet kan zien.

Van Ginderen

2019-A36 30-10-2019

(Cie)

Programmabegroting 2020

De Integrale Sport/bewegingsvisie komt richting de raad 

nadat terugkoppeling aan de verenigingen van de 

uitwerking -naar aanleiding van de werksessies van 

afgelopen voorjaar- heeft plaatsgevonden. De raad zal hier 

ook voor worden uitgenodigd.

Van Ginderen



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A37 7-11-2019

(Raad)

VLP Programmabegroting 2020 - Amendement 2 - 

Actualisatie miniboekjesreeks Geschiedenis van 

Roosendaal en Dorpen

Wethouder Theunis heeft in reactie op de indiening van dit 

amendement aangegeven geen bezwaar te hebben tegen 

dit amendement en dat hij het nog iets breder wil trekken 

door te kijken hoe de Roosendaalse geschiedenis en de 

geschiedenis van de dorpen nog beter naar de jongeren 

kan worden gebracht. Wethouder Theunis heeft 

aangegeven overleg te zullen gaan voeren met het 

Tongerlomuseum, CultuurCompaan en de 

Heemkundekring om er nog wat meer van te maken dan 

dat het amendement nu opdraagt.   

Theunis

2019-A38 7-11-2019

(Raad)

VVD Programmabegroting 2020 - Amendement 5- 

Ondertunneling Willem Dreesweg

Wethouder Lok heeft in reactie op de indiening van dit 

amendement aangegeven het amendement nog iets 

breder te willen trekken door te kijken of ook het fietspad 

dat langs de Willem Dreesweg zou moeten lopen in de 

tunnel kan worden betrokken, zodat deze dan aan kan 

sluiten op de snelfietsroute. 

Lok



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A39 7-11-2019

(Raad)

VVD Programmabegroting 2020 - Kwijtschelding

Wethouder Koenraad is in haar termijn teruggekomen op 

het verzoek van de VVD uit de commissievergadering van 

30 oktober jl. om het minimabeleid en de kwijtschelding 

met elkaar in verband te brengen (de VVD heeft bij de 

commissiebehandeling van de programmabegroting het 

college verzocht om de kwijtscheldingskosten voor de 

afvalstoffenheffing in de programmabegroting technisch 

elders onder te brengen, te weten bij het minimabeleid. Dit 

zodat dit binnen de juiste portefeuille komt te vallen (t.b.v. 

meer inzicht, invloed en sturing door de 

portefeuillehouder). De VVD heeft in de 

commissievergadering aangegeven niet zelf met een 

wijzigingsvoorstel te zullen komen maar het college 

verzocht om een toezegging). 

Wethouder Koenraad heeft ter vergadering aangegeven 

dat het wel mogelijk is, maar dan wel gericht op een 

onderzoek om te kijken of er vat kan worden gekregen op 

de kwijtschelding door in kleine stapjes die kwijtschelding 

toch uit een soort routine te halen (meer invloed/het actief 

maken…).

Koenraad Zie brief wethouder Koenraad van 9 december 2019: 

Er komt een onderzoek om te kijken of er vat kan 

worden gekregen op de kwijtschelding. Dit door in 

kleine stapjes de kwijtschelding toch uit een routine te 

halen en het actiever te maken. De plaatsing binnen 

de begroting wordt in dit onderzoek meegenomen.  

De uitwerking van deze toezegigng wordt 

meegenomen in de programmabegroting van 2021. 

2019-A40 7-11-2019

(Raad)

GL Programmabegroting 2020 - Amendement 7 

Dierenwelzijn

Wethouder Raaijmakers heeft in reactie op de indiening 

van dit amendement toegezegd het procesvoorstel naar de 

raad te zullen sturen zodra dit gereed is, zodat de raad 

beeld en geluid krijgt bij hoe dit verder wordt 

vormgegeven.

Raaijmakers



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A41 7-11-2019

(Raad)

D66 Programmabegroting 2020 - In kaart brengen onveilige 

plekken in de buurt

Wethouder Raaijmakers heeft toegezegd om het voorstel 

van D66 – of er een keuzeoptie in de buiten beter app kan 

komen om een plek die onveilig voelt duidelijk te kunnen 

maken- nader onderzoeken en koppelt dit aan de raad 

terug. 

Raaijmakers

2019-A44 14-11-2019

(Cie)

VLP Raadsvoorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Er komt een onderzoek naar de heffingsgrondslag en de 

daarbij gepaard gaande consequenties. Wethouder 

Raaijmakers heeft verzocht om hier een jaar de tijd voor te 

krijgen om dit gedegen te doen. De VLP-fractie heeft 

verzocht om de resultaten van het onderzoek -bij voorkeur 

voor de begrotingsbehandeling 2021- in een 

raadsmededeling met de raad te delen zodat de raad 

hierop kan reageren. De VLP-fractie heeft verzocht om dit 

als actiepunt toe te voegen aan de Actielijst, zodat de raad 

de voortgang kan meten.

Raaijmakers

2019-A45 14-11-2019

(Cie)

RL Raadsvoorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

De fractie van de Roosendaalse Lijst overwoog een motie 

t.b.v. onderzoek naar de mogelijkheden om rioolheffing te 

kunnen vorderen bij leegstand, maar wacht nu de 

onderzoeksopzet van het door wethouder Raaijmakers 

aangekondigde onderzoek (waarin een aantal scenario’s 

zullen worden geschetst) af. Wethouder Raaijmakers heeft 

toegezegd om ook de onderzoeksopzet in een 

raadsmededeling met de raad te zullen delen, zodat de 

raad ook daar nog wat van kan vinden.

Raaijmakers



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A46 14-11-2019

(Cie)

Raadsvoorstel Krediet Nieuwstraat

Wethouder Lok heeft aangegeven dat het rapport van 

Goudappel Coffeng de basis vormt om met de bewoners 

verder te finetunen ten aanzien van wat waar komt 

(concreet aan de hand van de tekening). Het gaat dan om 

zaken als groen, verleggen van het wegdek, middenberm, 

keerlus, kiss and ride, enz. Wethouder Lok heeft 

aangegeven dat het onderwerp parkeren hierbij ook 

besproken kan worden (alle aspecten over de Nieuwstraat 

komen aan de orde). Hij heeft voorgesteld om daarna een 

moment met de raad te organiseren zodat de opbrengst 

vanuit de bewoners aan de raad kan worden 

teruggekoppeld.

Lok

2019-A47 14-11-2019

(Cie)

VLP/CU 155-2019 Vragen ChristenUnie – Renovatie 

(turborotonde) Wouwseweg i.c.m. 163-2019 Vragen 

VLP – Gevaarlijke situatie burgemeester Freijterslaan 

door werkzaamheden aan rotonde

Wethouder Lok heeft toegezegd te zullen kijken of er nog 

documenten zijn waarin de beargumentering staat waarom 

bij de initiële aanleg van de Turborotonde voor die aanleg 

is gekozen. Dan kan op basis daarvan worden gekeken of 

de argumenten van toen nu nog steeds valide zijn. Als 

wethouder Lok deze documenten nog kan vinden, zal hij 

ze delen met de raad.

Lok



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A48 21-11-2019 

(Cie)

Raadsvoorstel Onderzoeksrapport Grip en Sturing op 

Regio West-Brabant

Burgemeester van Midden heeft voorgesteld om met de 

raad samen te kijken hoe de raad geïnformeerd kan 

worden -in het licht van democratische vernieuwing- over 

gemeenschappelijke regelingen, wanneer en waarom. 

Burgemeester van Midden komt hiertoe met een 

procesvoorstel richting de gemeenteraad binnen het traject 

van Bestuurlijke Vernieuwing dat in januari 2020 wordt 

opgestart. Hierbij is voor dit proces de eindrealisatiedatum: 

najaar 2020 genoemd. 

Van Midden

2019-A50 28-11-2019

(Raad)

GL

PvdA

Raadsvoorstel Krediet Nieuwstraat

Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is motie 1 

Bewaakte Fietsenstalling met openbaar toiletmogelijkheid 

bij het theatergebied Roosendaal ingediend. 

Met deze motie wordt het college verzocht: 

Verzoekt het college: 

 1.De raad na onderzoek voor mei 2020 een voorstel voor 

te leggen ten behoeve van de realisatie van een bewaakte 

fietsenstalling welke de hele oostelijke kant van het 

centrumgebied bedient; 

 2.Deze te voorzien van een openbaar toiletmogelijkheid;

 3.Te zoeken naar een vestiging binnen korte loopafstand 

van het theatergebied en de nieuwe bioscoop.

Motie 1 is ingetrokken nadat wethouder Lok heeft 

toegezegd te zullen gaan zoeken en te zullen kijken waar 

dit kan worden gerealiseerd. Hier zitten dan ook varianten 

bij als niet overdekt en niet bewaakt. Wethouder Lok komt 

hier bij de raad op terug in een raadsmededeling, waarin 

hij een aantal varianten zal benoemen en aan de raad voor 

zal leggen.  

Lok



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-A1 9-jan-20 LIS-stuk 221226 - Brief Commissie Binnenstad - 

Rapportage Stand van Zaken Binnenstad

Wethouder Lok heeft toegezegd cijfers rondom Roos24 

aan de raad te zullen doen toekomen (o.a. aantallen 

pasjes).

Lok

2020-A2 16-jan-20 RL 248-2019 Vraag en Antwoord Roosendaalse Lijst – 

Onderzoek verplaatsen Wouwse Weekmarkt

De fractie van de Roosendaalse Lijst verzoekt om de 

toezegging, dat er een onderzoek gaat komen naar de 

mogelijkheid van het verplaatsen van de Wouwse 

weekmarkt in de eerste helft van 2020, toe te voegen aan 

de Actielijst.

Lok



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-A5 23-jan-20 CU Raadsmededeling 90-2019 Actieplan Integrale 

Veiligheid

Burgemeester van Midden heeft daarnaast, op de vraag 

van de ChristenUnie over een visie op crimineel gedrag in 

de kinderjaren/ pedagogische visie vreedzame wijk, 

toegezegd dat hij hiertoe over een aantal maanden -nog 

voor het zomerreces- een themabijeenkomst voor de raad 

zal beleggen. Op verzoek van de VVD-fractie wordt hierin 

ook stilgestaan bij het thema huiselijk geweld 

[themabijeenkomst Jeugd, Zorg en Veiligheid]. 

Van Midden Stand van zaken 25 mei 2020: 

Door de Corona-situatie lukt het niet hiervoor [visie 

vreemdzame wijk] een bijeenkomst met partners te 

organiseren. Dit wordt gepland zodra de coronacrisis 

grotere bijeenkomsten weer mogelijk maakt. 

2020-A6 23-jan-20 CU Raadsmededeling 90-2019 Actieplan Integrale 

Veiligheid

Burgemeester van Midden heeft, op verzoek van de 

ChristenUnie, toegezegd de raad een analyse van dakloze 

migranten toe te zullen zenden. Hij heeft hierbij wel 

aangegeven dat dit niet op korte termijn zal zijn. 

Koenraad

2020-A7 23-jan-20 CU Raadsmededeling 90-2019 Actieplan Integrale 

Veiligheid

Burgemeester van Midden heeft, ook op verzoek van de 

ChristenUnie, aangegeven dat hij best bereid is om alle 

partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van 

mensenhandel een keer uit te nodigen voor de raad, maar 

dat zal dan op zijn vroegst pas volgend jaar [2021] zijn. 

Van Midden



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-A11 23-jan-20 VVD

PvdA

Raadsmededeling 90-2019 Actieplan Integrale 

Veiligheid

Burgemeester van Midden heeft -op verzoek van de VVD 

en PvdA- aangegeven dat hij nog voor de Politieke 

Beschouwingen [4 maart 2020] de raad meer inzicht zal 

verschaffen ten aanzien van de inzet van 

middelen/capaciteit versus de ambitie [een meer preventie-

gerichte aanpak], ook met betrekking tot de inzet van zijn 

eigen staf veiligheid. 

Van Midden

2020-A16 30-jan-20 GL Raadsmededeling 83-2019 HHT Regeling en 

dienstencheques

Op verzoek van de fractie van GroenLinks heeft 

wethouder Raaijmakers toegezegd binnen twee maanden 

de raad te zullen informeren over de uitkomsten van de 

pilot op hoofdlijnen. 

Raaijmakers

2020-A19 30-jan-20 RL

VLP

Raadsmededeling 83-2019 HHT Regeling en 

dienstencheques [m.b.t. Mantelzorgbeleid]

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat in het eerste 

kwartaal [2020] gesprekken worden georganiseerd met 

mantelzorgers ten behoeve van een nieuw 

mantelzorgbeleid. De raad zal nog informatie ontvangen 

over wanneer deze gesprekken zijn, ten einde een aantal 

van deze sessies bij te kunnen wonen. 

Koenraad



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-A22 30-1-2020

(Cie)

VLP

PvdA

212-2019 Vraag en Antwoord VLP - Openbare toiletten

Wethouder Koenraad heeft voorgesteld om een 

stappenplan te maken en dit over een half jaar (september 

2020) richting de raad te rapporteren. Wethouder 

Koenraad heeft aangegeven de tip van de PvdA-fractie ter 

harte te nemen en op 19 november -Wereld Toiletdag- 

extra ruchtbaarheid te zullen geven aan de stappen uit het 

stappenplan. 

Ten aanzien van het voorstel van de PvdA om een 

leegstaand (winkel)pand in te richten als extra openbaar 

toilet heeft wethouder Koenraad aangegeven hiernaar te 

zullen kijken, waarbij de raad er rekening mee moet 

houden dat de wethouder dan nog een keer terugkomt bij 

de raad met een voorstel voor financiering. 

Koenraad

2020-A24 5-2-2020

(Cie)

VLP Raadsmededeling 70-2019 Kamerbrief naar een betere 

organisatie jeugdhulp, jeugdbescherming, 

jeugdreclassering

Wethouder van Ginderen heeft aangegeven de suggestie 

van de VLP-fractie, om te kijken of het mogelijk is om een 

korting te geven op de studiekosten voor jeugdwerkers in 

opleiding (net zoals bij PABO-studenten), mee te zullen 

nemen in een van zijn besprekingen op de ministeries in 

Den Haag. 

Van Ginderen



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-A26 6-2-2020

(Cie)

GL Raadsmededeling 40-2019 Drugsmonitor 2018

De frequentie van de drugsmonitor is niet vastgesteld. Op 

verzoek van de fractie van GroenLinks gaat burgemeester 

van Midden kijken naar het type onderzoek en of hier een 

frequentere peilstok in gestoken kan worden. 

Burgemeester Van Midden heeft aangegeven hier voor de 

zomer bij de raad op terug te zullen komen.

Van Midden

2020-A30 9-jun-20 CDA Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2021 

gemeenschappelijke regelingen

Diverse fracties hebben verzocht om een stand van zaken 

op het vorig jaar november toegezegde procesvoorstel van 

burgemeester Van Midden om te kijken hoe de raad beter 

geïnformeerd kan worden over de gemeenschappelijke 

regelingen. Het CDA heeft in dit licht gesproken over een 

aangenomen voorstel om te gaan werken met een 

systeem van rapporteurs: raadsleden die op gezette tijden 

bij de gemeenschappelijke regelingen gaan ophalen wat er 

speelt en die dit dan terugkoppelen aan de raad. 

In verband met de afwezigheid van burgemeester Van 

Midden zal deze vraag op korte termijn schriftelijk worden 

beantwoord. 

Van Midden In de brief van wethouder Theunis d.d. 18 juni - 

Toezeggingen Commissievergadering 9 juni 2020 

wordt vermeld dat deze toezegging in een separate 

brief door burgemeester Van Midden zal worden 

afgedaan. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-A31 9-jun-20 CDA Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2021 

gemeenschappelijke regelingen

Het CDA heeft aangegeven dat het de CDA-fractie is 

opgevallen, dat het opkomstpercentage van vrijwilligers bij 

alarm veel lager is dan bij oefening. Het CDA wil graag in 

een schriftelijke reactie van burgemeester Van Midden 

vernemen wat hiervan de oorzaak is en of deze 

ontwikkeling wel de goede kant op gaat. 

De CDA-fractie heeft tevens om een schriftelijke reactie 

van burgemeester Van Midden verzocht op de vraag of de 

huidige brandweerkazernes in de gemeente Roosendaal 

wel goed geborgd zijn en daarbij aandacht gevraagd voor 

de structurele desinvestering die in de brandweerkazernes 

is voorzien.

Van Midden In de brief van wethouder Theunis d.d. 18 juni - 

Toezeggingen Commissievergadering 9 juni 2020 

wordt vermeld dat deze toezegging in een separate 

brief door burgemeester Van Midden zal worden 

afgedaan. 

2020-A32 9-jun-20 VVD Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2021 

gemeenschappelijke regelingen

De VVD-fractie heeft aandacht gevraagd voor de herhaling 

van issues die bij diverse gemeenschappelijke regelingen 

elk jaar weer terugkeren in de zienswijzen. De VVD-fractie 

heeft gevraagd of het mogelijk is om herhaalde issues 

voortaan in de zienswijzen inzichtelijk te maken, zodat de 

raad dat niet zelf hoeft uit te zoeken (en er bovendien een 

samenwerkend effect kan optreden richting andere raden 

wanneer kan worden aangetoond dat voor bepaalde 

issues reeds herhaaldelijk aandacht is gevraagd). 

Wethouder Theunis heeft aangegeven dat dit mogelijk is 

en dat dit als toezegging zal worden opgepakt.

Theunis In de brief van wethouder Theunis d.d. 18 juni - 

Toezeggingen Commissievergadering 9 juni 2020 

wordt vemeld dat hieraan zal worden voldaan bij de 

zienswijzen op de begrotingen 2022 van de 

Gemeenschappelijke regelingen.

Voorstel: afvoeren van Actielijst.



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-A33 9-jun-20 SP Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2021 

gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de uitstroom 

van medewerkers [GGD] op zich ook niets te maken heeft 

met de corona- drukte van nu (gaat om 2023 en 2024). 

Hier valt nu geen voorspelling over te doen, maar de GGD 

kan dit goed oplossen met flexibel personeel. Wethouder 

Koenraad heeft de SP toegezegd dat zij de raad hierover 

zal berichten als er daadwerkelijk besluiten over worden 

genomen. 

Koenraad In de brief van wethouder Theunis d.d. 18 juni - 

Toezeggingen Commissievergadering wordt vermeld 

dat hieraan wordt voldaan bij daadwerkelijke 

besluitvorming. 

Voorstel: afvoeren van de Actielijst

2020-A34 9-jun-20 CU Raadsvoorstel Zienswijzen begortingen 2021 

gemeenschappelijke regelingen

De ChristenUnie heeft ten aanzien van de GGD een vraag 

gesteld over project RUPS [regionaal uitstapprogramma 

voor prostituees]: hoe zal dit project verder vorm worden 

gegeven in de gemeente als de landelijke financiering niet 

wordt gecontinueerd? Wethouder Koenraad heeft 

aangegeven dat er geen sprake is van structurele subsidie 

van het Rijk, maar dat er wel steeds een incidentele 

subsidie is geweest. Hoe dit precies wordt voortgezet is 

nog onduidelijk, maar alle gemeenten vinden het RUPS-

project belangrijk en daarom acht wethouder Koenraad de 

kans groot dat het wordt voortgezet. Wethouder Koenraad 

heeft de ChristenUnie toegezegd dat, als hier iets over 

besloten wordt, zij dit de raad zal laten weten

Koenraad In de brief van wethouder Theunis d.d. 18 juni - 

Toezeggingen Commissievergadering wordt vermeld 

dat hieraan wordt voldaan bij daadwerkelijke 

besluitvorming. 

Voorstel: afvoeren van de Actielijst



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-A35 9-jun-20 VVD Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2021 

gemeenschappelijke regelingen

Ten aanzien van de WVS heeft wethouder van Ginderen, 

op vraag van de VVD naar de beheersingsmaatregelen, 

aangegeven dat de risico’s in de begroting zijn opgenomen 

en gekwantificeerd, maar de beheersingsmaatregelen nog 

niet. Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat hij 

hier onlangs wel nadere informatie over heeft ontvangen 

(m.b.t. wat de factoren  zijn die beïnvloedbaar zijn en 

welke factoren niet beïnvloedbaar zijn). Deze informatie 

zal hij met de raad schriftelijk delen nog voor de 

raadsvergadering [25 juni 2020]. 

Van Ginderen In de brief van wethouder Theunis d.d. 18 juni - 

Toezeggingen Commissievergadering wordt deze 

informatie verstrekt. 

Voorstel: afvoeren van de Actielijst

2020-A36 9-jun-20 VLP Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2021 

gemeenschappelijke regelingen

Ten aanzien van RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) heeft 

de VLP een aantal vragen gesteld met betrekking tot 

leerplicht en corona. Wethouder van Ginderen heeft 

aangegeven dat de vragen wat buiten de orde van de 

vergadering liggen, maar heeft toegezegd deze schriftelijk 

te zullen beantwoorden.  

Van Ginderen In de brief van wethouder Theunis d.d. 18 juni - 

Toezeggingen Commissievergadering wordt deze 

informatie verstrekt. 

Voorstel: afvoeren van de Actielijst

2020-A37 17-jun-20 CU Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan 

Thorbeckelaan 237

ChristenUnie heeft de vraag gesteld waarom in dit geval is 

gekozen voor een anterieure overeenkomst (waarbij 

partijen meer onderhandelingsruimte zouden hebben) in 

plaats van een exploitatieplan. Wethouder Theunis heeft 

aangegeven dit te moeten nakijken. Deze vraag zal 

schriftelijk worden beantwoord.

Theunis



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020--A38 17-jun-20 CDA Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan 

Thorbeckelaan 237

De CDA-fractie stelt dat het grote bouwvlak dat in de 

verbeelding wordt voorgesteld, niet is getoetst in de 

plantoelichting, waarbij de vraag door het CDA is gesteld 

op basis waarvan de raad dan mag uitgaan dat het grote 

bouwvlak voldoet aan gemeentelijk beleid. Wethouder 

Theunis heeft toegezegd dat hij hier ambtelijk navraag 

over zal doen en dit de raad [schriftelijk] zal laten weten.  

Theunis

2020-A39 17-jun-20 D66 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan 

Thorbeckelaan 237

De fractie van D66 heeft gevraagd of de wethouder kan 

toelichten wat de gevolgen zullen zijn voor 

andere/toekomstige planontwikkelingen, mocht de raad 

niet akkoord gaan met deze bestemmingsplanwijziging. 

Wethouder Theunis heeft aangegeven hier nog een keer 

samen met de raad het gesprek over aan te willen gaan, 

waarbij gekeken kan worden naar wat er allemaal voor 

projecten zijn geweest en wat daar allemaal bij speelde en 

welke rechten inwoners daar aan zouden kunnen ontlenen. 

Wethouder Theunis heeft hierbij de suggestie gedaan om 

hier eens samen met de raadswerkgroep RO [informele 

werkgroep bestemmingsplannen] naar te kijken. 

Theunis



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-A40 18-jun-20 CU/RL Raadsvoorstel Actualisering APV

De fracties van de ChristenUnie en Roosendaalse Lijst 

hebben in een eerdere commissievergadering de 

problematiek rondom lachgas reeds aangekaart en 

hadden toen aangegeven een motie te overwegen ten 

behoeve van een verbod op de verkoop en het gebruik van 

lachgas voor evenementen. Burgemeester van Midden 

zegt nu toe, dat voor risico-evenementen (d.w.z. 

evenementen waar veel jongeren komen) in de 

vergunningsvoorwaarden zal worden opgenomen dat er 

een verbod geldt voor de verkoop en het gebruik van 

lachgas. 

Van Midden

2020-A41 18-jun-20 PvdA Raadsvoorstel Actualisering APV

Burgemeester Van Midden heeft op verzoek van de PvdA-

fractie toegezegd om in het vierde kwartaal van 2020 in 

een besloten commissievergadering het onderwerp 

ondermijning nader te zullen belichten, om als 

gemeentebestuur gezamenlijk de schouders te kunnen 

zetten onder de aanpak van ondermijning. 

Van Midden



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-A42 18-jun-20 GL Raadsvoorstel Actualisering APV

De fractie van GroenLinks heeft ter vergadering aandacht 

gevraagd om het beter onder de aandacht brengen aan de 

inwoners van hetgeen in de APV staat, waarbij het de 

fractie van GroenLinks gaat om een toelichting op de APV 

in niet juridische, wat simpelere taal. Burgemeester van 

Midden heeft aangegeven dat hij op deze wijze wel 

aandacht wil besteden aan een aantal [3 tot 5] prominent 

overlast gevende zaken, zoals hondenpoep, vuilnis op 

straat en parkeren, maar ontraadt om dit voor de gehele 

APV te doen.De fractie van GroenLinks heeft hierop 

aangegeven dat omringende gemeenten wel meer dan 5 

prominente aspecten op versimpelde wijze hebben 

toegelicht. Op basis hiervan heeft burgemeester Van 

Midden aangegeven dat hij hiernaar zal kijken en dat hij 

daarna met een voorstel zal komen hoe hij het verzoek 

van GroenLinks zal invullen. 

Van Midden


