Motielijst
OPENSTAAND
Nr
2017-M8

Datum

Fractie

20-apr-17 VLP

Onderwerp
Motie Borging Groene Monumenten
Draagt het college op te komen tot een inventarisatie van Historische
Groenstructuren en zichtlijnen en dit juridisch te borgen.

Portefeuillehouder
Raaijmakers

Toelichting
Dit kan specifiek in de op te stellen omgevingsplannen
worden opgenomen.
Voorstel: afvoeren van de motielijst.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2017-M12

13-7-2017
Raad

RL

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

Portefeuillehouder
Van Ginderen

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.
Raad 31 januari 2019 - Wethouder van Ginderen heeft
aangegeven dat de strekking van deze motie
meegenomen zal worden in de hernieuwde sportvisie.
Het ingetrale vraagstuk armoede wordt door
wethouder Koenraad opgepakt.
De sportvisie is afgerond. Zie ook persbericht hierover
d.d. 1 oktober 2020 (Roosendaal eerste NoordBrabanste gemeente met volwassenfonds voor sport
en cultuur.
Voorstel: afvoeren van de motielijst.
De Roosendaalse Lijst wil graag kennis kunnen nemen
van de Sportvisie alvorens deze motie wordt
afgevoerd. Dit om vast te stellen of het voorstel
afvoeren van deze motie terecht is. Wethouder Van
Ginderen heeft aangegeven dat hij hier schriftelijk bij
de raad op terug zal komen.
Beweegvisie is behandeld in Cie. 16/9/21.
Voorstel: afvoeren van de Motielijst

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2017-M15

13-7-2017
Raad

SP

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

Portefeuillehouder
Koenraad

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-M25

9-11-2017
Begroting

VVD

Motie 4 Faciliteiten Sportverenigingen
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.

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.
Raad 20 december 2018:
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven hierover
in contact te zijn met MBO en Stichting Leergeld om te
kijken hoe de ondersteuning zo optimaal mogelijk kan
worden ingericht. Hier ligt ook een relatie met het
armoedebeleid, om ervoor te zorgen dat, als het gaat
om de financiën, er geen drempel is om te kunnen
studeren. Die relatie loopt wethouder van Ginderen
parallel met collega-wethouder Koenraad die vorige
week is gestart met de dialoogsessies over armoede in
het maatschappelijk veld. Dit wordt dus nog vervolgd.

Van Ginderen

Nr
2018-M3

Datum

Fractie

1-mrt-18 ND

Onderwerp
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.

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
Raadsmededeling 53-2018 Wijziging parkeernormen
Stadsoevers en het centrum binnen de ring:
De aanpassing van de parkeernormen in het centrum
zijn een eerste stap naar het uitvoeren van uw Motie
'Veranderende mobiliteit vraagt om andere
parkeernormen in de autoluwe binnenstad. van maart
2018.
zie brief wethouder Lok d.d. 9 juli 2020.
Er wordt op dit moment aan een Nota Parkeren
gewerkt. Het college verwacht dit najaar de raad hier
verder over te kunnen informeren.

2018-M4

1-mrt-18 VLP

Motie 7 (geen) 'Fietsenstalling in de Biggelaar'

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-M24

8-nov-18 PvdA/D66

Raaijmakers
PB 2019 - Impuls Ruimtelijke adaptatie Roosendaal
(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;

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
2018-M25

Datum

Fractie

8-nov-18 D66

Onderwerp
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.

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting

Nr
2019-M3

Datum

Fractie

4-apr-19 GL

Onderwerp
Motie Sneller aan de lader
Verzoekt het college om:
1.Elektrisch vervoer actief te promoten en te zorgen dat de
randvoorwaarden voor goede en voldoende snelle laadinfrastructuur,
ook voor volledig elektrische auto's met een grote accucapaciteit,
goed geregeld zijn;
2.De realisatie van snellaadstations op de grote uitvalswegen in en
rondom Roosendaal te bevorderen, evenals - in de nabije toekomst de mogelijkheid voor waterstofpompstations;
3.Te onderzoeken of een aanbesteding voor een snellaadstation op
korte termijn haalbaar is voor één van de aansluitingswegen naar de
A58 of de A17;
4.In de toekomst geen medewerking te verlenen aan nieuwe
aanvragen voor fossiele brandstoffenstations en enkel verplaatsingen
toe te staan en actief te bevorderen vanuit bewoond gebied naar
vestiging op bedrijventerreinen alleen in combinatie met elektrische
snellaadstations en met een duurzame toekomstvisie voor overgang
naar emissie loze mobiliteit inclusief waterstof;
5.Alle gemeentelijke voertuigen en die van onderaannemers zo snel
mogelijk over te laten stappen op elektrische aandrijving of in
overgang daarnaar in ieder geval zo emissie loos mogelijke vormen
van brandstoffen;

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
Zie brief wethouder Lok d.d. 9 juli 2020.
lnmiddels zijn de beleidsregels voor individuele
laadinfrastructuur door de raad vastgesteld.
Gemeente Roosendaal doet mee aan een provinciale
aanbesteding voor de laadpalen om verzekerd te zijn
van de meest toekomstbestendige laadpalen tegen
een zo'n gunstig mogelijk tarief. Het college verwacht
d¡t jaar de eerste extra palen te kunnen gaan plaatsen
op strategische punten. Er is contact met aanbieders
van snel laadstations voor enkele uitvalswegen richting
de stad. ln het kader van de renovatie van het
stadskantoor en de ontwikkelingen van Mariadal is in
mei tijdens een
digitale themabijeenkomst aangegeven dat de
gemeentelijke organisatie gebruik gaat maken van
elektrische voertuigen. De insteek is dat deze
voertuigen ook kunnen worden gebruikt door
bewoners (deelauto concept).

Nr
2019-M6

Datum

Fractie

4-apr-19 RL

Onderwerp
Verstrekken van GFT Aanrechtbakjes
Verzoekt het college om:
1.Aan alle huishoudens van de gemeente Roosendaal, indien
gewenst, tegen kostprijs een GFT-aanrechtbakje beschikbaar te
stellen.
2.Te onderzoeken of de gemeente Roosendaal afbreekbare
afvalzakjes ten behoeve van het GFT-aanrechtbakje kan verstrekken
via de plastic zak automaten.
3.De GFT-aanrechtbakjes en zakjes te betrekken in de
communicatiecampagne als informatiedrager bij de bron.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Zie brief wethouder Koenraad die per dagmail van 4
februari 2020 aan de raad is aangeboden:
Over de voortgang wordt het volgende gemeld:
-De afbreekbare afvalzakjes zijn vanaf maart 2020
tegen kostprijs verkrijgbaar bij de Kringloper. Dit wordt
ook meegenomen in de communicatiecampagne.
-De GFTE bakjes worden in eerste instantie beperkt
ingezet bij de campagne. Eerst wordt het effect van
bakjes en zakjes gemeten bij de GFTE interventies die
gedaan worden bij ongeveer 300 huishoudens,
waarvan ongeveer 100 huishoudens in hoogbouw
complexen. Hierbij wordt ook bekeken of het gekozen
bakje voldoet aan de wensen van de huishoudens.
Het effect op het scheidingsgedrag wordt gemeten en
de resultaten hiervan worden gedeeld met de Raad..
Update raad 27 januari 2021
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de motie
nog in uitvoering is en dat de proef in de hoogbouw
inmiddels is uitgerold, maar dat dit het enige is wat
gerealiseerd kon worden in deze corona-periode. Er is
op dit moment een enquête uitgezet onder de
deelnemers aan deze pilot. Als de uitkomsten daarvan
binnen zijn, dan kunnen daar mogelijk vervolgacties op
volgen. Zodra dit bekend is, zal wethouder Koenraad
hier bij de raad op terugkomen.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Raaijmakers

2019-M9

6-jun-19 VVD

motie Steekproef van inhoudelijke en financiële
verantwoordingsplicht.
Verzoekt het college om:
1.Komend subsidiejaar een steekproef af te nemen onder een
realistisch aantal subsidies op het gebied van inhoudelijke en
financiële verantwoording bij subsidies tussen de 0 en 10.000 euro;
2.Hiertoe het opvragen van een financiële verantwoording bij
subsidies onder de 10.000 euro in de Algemene subsidieverordening
Roosendaal mogelijk te maken;
3.De uitkomsten van de steekproef vervolgens te delen met de
gemeenteraad.

2019-M11

6-jun-19 VLP

motie 3 Co-creatie unilocatie Bravis-ziekenhuis
Verzoekt het college:
1.Om het proces van co-creatie rond de ontwikkeling van de
unilocatie Bravis naar locatie Bulkenaar optimaal te faciliteren en te
stimuleren en er op toe te zien dat dit proces zorgvuldig verloopt;
2.De raad tweemaandelijks over deze co-creatie te informeren;

Theunis

2019-M12

20-jun-19 CDA

Motie Gebruik expertise gemeenschappelijke regelingen voor
Roosendaalse Omgevingsvisie

Theunis

Draagt het college op
1.Om mede namens de gemeenteraad de VRMWB, de OMWB en
de GGD op te dragen om (al dan niet gezamenlijk) een advies op te
stellen over de rol van veiligheid en gezondheid in relatie tot de
Omgevingswet dat specifiek is toegesneden op de gemeente
Roosendaal,
2.In de zienswijzen voor de begrotingen van de VRMWB, de OMWB
en de GGD op te nemen dat de hiermee gemoeid gaande kosten in
de betreffende begrotingen moeten worden verwerkt.

Toelichting
Zie Jaarstukken:
In 2019 is afgesproken om in 2020 een steekproef te
nemen van een realistisch aantal subsidies
tussen de 0 en 10.000 euro. De subsidies worden
beoordeeld op het gebied van inhoudelijke en
financiële verantwoording. De uitkomsten ervan
worden gedeeld met de gemeenteraad.
In verband met de situatie rondom COVID-19 is deze
steekproef bewust nog niet uitgevoerd.
Vooralsnog lijkt ook 2021 niet geschikt om uitvoering
te geven aan deze motie. Afdoening wordt daarom
verwacht in 2022 aan de raad voor te kunnen leggen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft in de
raadsvergadering van 20 juni 2019 voorgesteld om de
gemeenschappelijke regelingen het gevraagde advies
zelf te laten presenteren aan de gemeenteraad van
Roosendaal.

Nr
2019-M14

2019-M15

Datum

Fractie
4-jul-19 VLP

4-jul-19 VLP

Onderwerp
Mogelijk invoeren scanauto Parkeerbeheer
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;

Kort parkeren stimuleren
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;

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
Zie 229-2019 vraag en Antwoord Roosendaalse Lijst
en VLP - Onderzoek scan-auto parkeerbeheer.
Hierin wordt tevens aangegeven dat het Parkeer
Uitvoeringsplan in de eerste helft van 2020 ter
besluitvorming aan de raad wordt aangeboden.
Zie brief wethouder Lok d.d. 9 juli 2020.
Voor het handhaven met de scanauto, zullen eerst de
parkeerautomaten op straat vervangen moeten
worden. Een natuurl¡jk moment voor de transitie is
dan ook wanneer de parkeerautomaten worden
vervangen, dat zal rond 2O23 zijn.

Lok

Zie brief wethouder Lok d.d. 9 juli 2020.
Dit zal worden meegenomen in het
parkeeruitvoeringsplan. Deze zal naar verwachting in
2O21 aan de raad worden aangeboden.

Nr
2019-M16

Datum

Fractie
4-jul-19 VLP

Onderwerp
Circulaire bouwclubs carnaval
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;

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Brief wethouder Koenraad d.d. 9 december 2019:
De uitvoering van deze motie is als volgt opgepakt:
-Met Saver en stichting Cabod zijn inmiddels
gesprekken geweest. Een gesprek met de overige
bouwclubs volgt binnenkort.
-Er is navraag gedaan bij diverse verenigingen, maar
geen van alle heeft problemen met het gewijzigde
beleid. Ook zijn er geen meldingen/vragen ontvangen
die daarop zouden kunnen wijzen.
Zie brief wethouder Koenraad die met de dagmail van
4 februari 2020 naar de raad is verzonden:
Over de voortgang kan het volgende worden gemeld:
-Met Saver en stichting Cabod zijn gesprekken
geweest over de problemen waar men tegenaan loopt.
Een overkoepelend gesprek met alle bouwclubs volgt
op dinsdag 4 februari. Hierbij worden alle problemen in
kaart gebracht en gezocht naar werkbare oplossingen.

2019-M17

4-jul-19 VLP

Raaijmakers
Upgrade speelveldjes Keijenburg/Knipplein
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;

Nr
2019-M18

Datum

Fractie
4-jul-19 VLP

Onderwerp
Vrijstelling diverse heffingen evenementen
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;

Portefeuillehouder
Lok

2019-M28

19-sep-19 PvdA

Roosendaal Energieneutraal in samenwerking met onze
ondernemers
Verzoekt het college om:
1.Samen met relevante partners een arrangement te ontwikkelen
waarin ondernemers worden gefaciliteerd en ontzorgd, gericht op de
ambitie om Roosendaal energieneutraal te maken.

Lok

2019-M29

19-sep-19 VLP

Motie verkaveling grote percelen ten behoeve van het MKB
Verzoekt het college:
-Om het verkavelen van grote percelen mogelijk te maken, om
zodoende plek te creëren voor het MKB.

Lok

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2019-M32

24-okt-19 PvdA

Borging zorgcontinuïteit
Verzoekt het college om:
1.Zo goed mogelijk garant te staan voor de zorgcontinuïteit aan onze
kinderen en jongeren;
2.Samen met de partijen, waarmee u werkt aan het gekozen
scenario, ervoor te zorgen dat de kinderen/jongeren, ouders en
werknemers zo goed mogelijk en eenduidig geïnformeerd worden
over de vervolgstappen;
3.Samen met de gemeenteraad een voortgangsdebat over dit
onderwerp te houden in het eerste kwartaal van 2020. In dat debat
moet ook ruimte zijn om terug te blikken en vooruit te kijken;
4.Tot aan het voortgangsdebat de gemeenteraad maandelijks te
informeren over de vervolgstappen in dit dossier;

2019-M33

24-okt-19 PvdA

Samenspel college B&W en gemeenteraad
Verzoekt de burgemeester om:
1.Een voorstel uit te werken, in samenspraak met de gemeenteraad
en het college van B&W, om afspraken te maken voor de inrichting
van het samenspel tussen gemeenteraad en college van B&W;

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Van Midden

Toelichting

Nr
2019-M37

2019-M38

Datum

Fractie

7-nov-19 GL

7-nov-19 SP

Onderwerp
PB 2020 - Onderzoek naar mogelijkheden veilig, feestelijk en
gezond vuurwerkgebruik
Verzoekt het college:
1.Verzoekt het college in samenwerking met de raad mogelijkheden
te onderzoeken hoe we in Roosendaal op de meest veilige en
gezonde manier, voor zowel mens, dier en natuur, met
vuurwerkgebruik om kunnen gaan;
2.De raad uiterlijk in 2020, nog voor de kadernota, de resultaten te
geven op dit verzoek, zodat voor het zomerreces besluiten genomen
kunnen worden met het oog op de jaarwisseling 2020/2021;

PB 2020 - Actief faciliteren efficiënte woonruimte
Verzoekt het college om:
1.Een onderzoek uit te voeren naar:
a.hoe bestaande woonruimte -zowel in particulier bezit als in bezit
bij de woningcorporaties- beter/efficiënter geschikt gemaakt kan
worden voor de woningmarkt;
b.hoe bestaande bijgebouwen geschikt gemaakt kunnen worden
voor (tijdelijke) bewoning;
c.hoe bereidheid van inwoners om woonruimte geschikt te maken
voor de woningmarkt vergroot kan worden;
d.hoe kennis en kunde bij de gemeente over woningaanpassing en
verbouwing bij individuele inwoners ingezet kan worden om deze
bereidheid bij inwoners te vergroten;
2.De raad in het eerste kwartaal te informeren, in de Woonagenda,
over de resultaten van dit onderzoek;
3.Hierop aansluitend In het tweede kwartaal van 2020 een plan van
aanpak te presenteren;

Portefeuillehouder
Van Midden

Toelichting
Zie ook brief burgemeester Van Midden d.d. 5
december 2019, waarin hij heeft aangegeven dat de
vraag van de VVD-fractie in hoeverre een
vuurwerkverbod te handhaven is op privaatterrein, zal
worden meegenomen in de verdere uitwerking van
deze motie. De raad wordt uiterlijk in 2020, nog voor
de Kadernota geïnformeerd.
Commissie 6 juli 2021:
De fractie van GroenLinks heeft gevraagd naar de
relatie met en de stand van zaken van de uitwerking
van de motie ‘Onderzoek naar mogelijkheden veilig,
feestelijk en gezond vuurwerkgebruik’ [2019-M37].
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven dat hij
hier na de zomer schriftelijk op terug zal komen.

Theunis

Zie afdoeningsvoorstel in Brief wethouder Theunis d.d.
27 mei 2021. Hierin wordt voorsteld deze motie af te
voeren van de motielijst.
Deze brief zit bij het raadsvoorstel Woonagenda. Dit
raadsvoorstel zit nog in de raadscyclus.
Het raadsvoorstel Woonagenda 2021-2025 staat
geagendeerd voor een opinierende bijeenkomst op 29
september 2021 en wordt ter besluitvorming
behandeld in de raad van 7 oktober 2021.

Nr
2019-M41

2019-M42

Datum

Fractie

7-nov-19 BBR

7-nov-19 BBR

Onderwerp
PB 2020 - Activiteiten en Nederlandse les voor senioren met een
migratieachtergrond
Verzoekt het college:
1.De focus op het bereik van de doelgroep via netwerkpartners
zoals zorginstellingen en buurthuizen te vergroten zodat deze
senioren met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier
en dichtbij de eigen woning (in de wijken en dorpen) de
taalachterstand in kunnen lopen, elkaar kunnen ontmoeten,
gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen en zo een betere
maatschappelijke aansluiting kunnen bewerkstelligen;
2.Over de voortgang de raad regelmatig te informeren;

PB 2020 - Dagactiviteiten voor senioren
Verzoekt het college:
1.In kaart te laten brengen welke dagactiviteiten voor senioren er in
Roosendaal zijn en dit overzicht op een toegankelijke wijze
(bijvoorbeeld middels een activiteitenkalender) in 2020 aan te bieden
aan alle senioren in de gemeente Roosendaal;
2.Dit informeren aan de groep senioren een jaarlijks terugkerende
activiteit te laten zijn;

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Toelichting
Wethouder van Ginderen heeft ter vergadering, op
verzoek van de VLP toegezegd om de uitkomsten uit
het gesprek dat hij met de netwerkpartners aan zal
gaan om -gegeven het aanbod dat er is- de slag te
maken om het bereik van de doelgroep groter te
maken, aan de raad terug te zullen koppelen.
Zie voortgangsbrief wethouder Van Ginderen in de
Dagmail van 23 september 2021.

Koenraad

Commissiebehandeling Raadsmededeling 49-2020
plan van aanpak eenzaamheid (7 januari 2021):
Wethouder Raaijmakers heeft op verzoek van de
fractie van Burger Belangen Roosendaal aangegeven
nog te zullen kijken naar het digitaal vaardig krijgen
van specifiek migrantenouderen en ook naar de in de
raad van 7 november 2019 aangenomen motie
‘Dagactiviteiten voor Senioren’ i.r.t. het onderwerp
eenzaamheid. Wethouder Raaijmakers heeft wel
aangegeven dat de uitvoering van deze motie valt
binnen de portefeuille van collega-wethouder
Koenraad.

Nr
2020-M3

Datum

Fractie

16-jan-20 PvdA

Onderwerp
Aan de slag met de omlegging van de snelweg A58
Draagt het college op om:
1.De opgave ‘Omlegging A58’ op te pakken en mee te nemen in de
uitwerking van het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan en
derhalve de Mobiliteitsagenda;
2.Een hernieuwd aanvalsplan op te stellen dat zich ten doel stelt dat
deze opgave wordt opgenomen in het (BO)-MIRT;
3.De raad jaarlijks over de inspanningen en de resultaten van deze
opgave te informeren via een raadsmededeling, te beginnen met een
raadsmededeling in de tweede helft van 2020.

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
Zie brief wethouder Lok d.d. 9 juli 2020:
ln gesprekken die zijn gevoerd met de RWB en de
provincie, onze partners die van belang zijn voor
een succesvolle opname in het BO-MlRT, is nog niet
veel vooruitgang geboekt.

Nr
2020-M5

Datum

Fractie

16-jan-20 SP

Onderwerp
Verbeteren verkeerssituatie Onyxdijk – Flintdijk - Dijkrand
Verzoekt het college om:
1.Deze mobiliteitsopgave mee te nemen in de Mobiliteitsagenda
2020-2024 en nader onderzoek te doen naar de knelpunten en
oplossingen op het doorgaande tracé Onyxdijk – Flintdijk - Dijkrand;
2.Hierbij expliciet de resultaten van de enquête van het
bewonersplatform Kortendijk te betrekken en deze te laten
beoordelen door verkeersdeskundigen;
3.De raad middels een raadsmededeling te informeren over de
uitwerking van deze mobiliteitsopgave.

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
Zie brief wethouder Lok d.d. 9 juli 2020:
Hierover hebben een aantal gesprekken
plaatsgevonden door collega Raaijmakers met het
bewonersplatform, een aantal bewoners en ZLTO. Het
proces heeft vertraging opgelopen door
corona. Een volgend gesprek moet nog plaatsvinden.
Tussenstand 30 september 2020:
Vanwege corona heeft dit traject ernstige vertraging
opgelopen. Voor de vakantie heeft er eerst een
gesprek plaatsgevonden met wethouder Raaijmakers,
het BWP en enkele bewoners. Daarbij is afgesproken
dat het BWP een overleg zou organiseren met ZLTO
en een paar bewoners. Het landbouwverkeer is
namelijk het grootste probleem bij de bewoners.
Het gesprek met ZLTO heeft inmiddels
plaatsgevonden en daaruit is naar voren gekomen dat
ZLTO al het nodige doet om de hinder te
minimaliseren. De laatste stand van zaken was om in
overleg te kijken hoe we e.e.a. goed kunnen
communiceren naar de rest van de bewoners en welke
maatregelen nog meer mogelijk zijn. Door corona was
er de nodige vertraging, maar de contacten lopen en
op korte termijn gaat de gemeente weer met het BWP
om de tafel.
Zie beantwoording raadsvragen 05-2021, waarin de
verwachting wordt aangegeven in het tweede kwartaal
van 2021 de raad inhoudelijk te kunnen informeren
over het vervolg.

Nr
2020-M6

Datum

Fractie

16-jan-20 VLP/
RL

Onderwerp
Versterking citymarketingstrategie Roosendaal

Portefeuillehouder
Lok

Verzoekt het college om:
1.In de gesprekken met het Citymarketingbureau te benadrukken
dat de samenwerking tussen de verschillende citymarketing-partijen
moet verbeteren in 2020;
2.In het eerste kwartaal van 2021 een evaluatie uit te voeren naar
deze verbeterde samenwerking en hierover te rapporteren aan de
raad;
3.Gelijktijdig met deze evaluatie de raad te informeren over de
resultaten van de in het Merk en Organisatieplan Citymarketingbureau
Roosendaal genoemde Key Performance Indicators (KPI’s).

2020-M7

16-jan-20 VVD

Openingstijden Haringvlietbrug
Verzoekt het college:
1.In samenwerking met andere belanghebbende West-Brabantse
gemeenten (Moerdijk, Steenbergen en Bergen op Zoom) en de ZuidHollandse gemeente Goeree-Overflakkee in overleg te treden met het
college van de gemeente Hoeksche Waard, die bij Rijkswaterstaat
Zuid-Holland op korte termijn een verzoek in gaat dienen voor het
beperken van het aantal brugopeningen van de Haringvlietbrug
gedurende de werkdagen en dan met name rondom de spitstijden én
een betere afstemming tussen de openingstijden van de
Haringvlietbrug en de Volkeraksluizen.

Lok

Toelichting

Nr
2020-M12

Datum

Fractie

11-jun-20 Alle

Onderwerp
Gemeentefonds i.r.t. Sociaal Domein
Verzoekt het college:
1.Deze motie onder de aandacht te brengen van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alle fracties in de Tweede
Kamer der Staten Generaal en de VNG;
2.De Minister te verzoeken de bijdrage aan het gemeentefonds
weer in overeenstemming te brengen met de verwachtingen en
afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven
waarvoor gemeenten staan;
3.In het verlengde hiervan de Minister te verzoeken te borgen dat
gemeenten voldoende middelen krijgen om de noodzakelijke
transformatie in het sociaal domein vorm te kun¬nen geven;
4.De minister te verzoeken het ‘trap op trap af systeem’ niet van
toepassing te verklaren op het Sociaal Domein;
5.Deze motie te delen met de De9-gemeenten (zijnde Bergen op
Zoom, Etten-Leur, Hal¬der¬berge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Woensdrecht en Zundert) met het verzoek de raden op
te roepen een gelijkluidende motie aan te nemen en deze ter kennis
te brengen van het Rijk, zodat daarmee een sterk regionaal signaal
wordt afgegeven vanuit De9-gemeenten West-Brabant.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting

Nr
2020-M13

Datum

Fractie

11-jun-20 VVD

Onderwerp
Jongeren in actie tijdens de Coronacrisis

Portefeuillehouder
Raad

Toelichting

Theunis

Tussenbericht motie woonwagens d.d. 22 juni 2020:

Spreekt uit:
1.De oproep van de minister-president en de Jongerenraad en
Jongerenwerk Roosendaal te ondersteunen en alle Roosendaalse
jongeren nogmaals te vragen om de handen uit de mouwen te steken
om samen corona onder controle te krijgen;
2.Benieuwd te zijn naar de ideeën en inbreng van Roosendaal en
daarom een uitvraag te
doen aan alle jongeren(organisaties) om hun ideeën kenbaar te
maken bij de gemeenteraad en het College van Burgemeester en
Wethouders;
3.Deze ideeën, suggesties en oplossingen te laten verzamelen door
de griffie via bestaande digitale kanalen.

2020-M14

11-jun-20 VLP

Meer standplaatsen voor woonwagens
Verzoekt het college om:
1.Voor 1 oktober 2020 te onderzoeken of op het voormalige
woonwagenpark bij Sportpark Vierhoeven en/of op andere locaties in
de gemeente Roosendaal standplaatsen voor woonwagens kunnen
worden gerealiseerd;
2.De uitkomsten hiervan - inclusief de financiële consequenties kenbaar te maken aan de gemeenteraad;
3.Voor 1 oktober de raad te informeren over de werkwijze van
Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland en firma Nijbod
aan wie het beheer van woonwagenparken is uitbesteed;
4.In de Woonagenda duidelijke beleidskaders op te nemen met
betrekking tot woonwagens en hierbij de reeds opgedane ervaringen
uit andere gemeenten te betrekken;

Het college kan, vooruitlopend op het
afdoeningsvoorstel, nu al laten weten dat het in
gebruik nemen van Vierhoeven als plek voor nieuwe
standplaatsen niet mogelijk is. Voor de bewuste locatie
geldt het bestemmingsplan ‘buitengebied Roosendaal’.
Hier is de interim omgevingsverordening van de
provincie van toepassing die de toevoeging van
permanente woonfuncties in het buitengebied
verbiedt.
Zie afdoeningsvoorstel in Brief wethouder Theunis d.d.
27 mei 2021. Hierin wordt voorsteld deze motie af te
voeren van de motielijst.
Deze brief zit bij het raadsvoorstel Woonagenda. Dit
raadsvoorstel zit nog in de raadscyclus.

Nr
2020-M19

Datum

Fractie

24-sep-20 VLP

Onderwerp
Raadsvoorstel HPO 2020
'Draagt het college op om:

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Toelichting

1.In de toekomst gelijktijdig bij raadsvoorstellen Huisvesting
Programma Onderwijs, zowel de reden van toewijzing als ook de
reden van afwijzing duidelijk te motiveren.

2020-M20

2020-M22

15-okt-20 PvdA

9-11-2020
PB2021

VVD

Raad
Meer duidelijkheid over burgerparticipatie bij
participatievraagstukken
Verzoekt de raad:
1.Om een (bestaande) raadswerkgroep de opdracht te geven om in
gezamenlijkheid met het college, ambtenaren en d.m.v.
inwonersconsultatie een participatieladder nader uit te werken met als
doel om deze als instrument toe te kunnen passen bij toekomstige
participatietrajecten;
2.Deze participatieladder voor de invoering van de Omgevingswet
aan de raad ter vaststelling voor te leggen.
Stationsgebied/het oude Centrum
Verzoekt het college:
1.Om per omgaande initiatief te nemen middels het opstellen van
een gebiedsvisie voor het complete stationsgebied en het oude
Centrum en deze eind tweede kwartaal 2021 afgerond te hebben;

Theunis

Op 16 oktober 2020 is vanuit de griffie een uitvraag
gedaan voor max 1 deelnemer per fractie t.b.v. het
formeren van deze werkgroep.
Deze werkgroep is inmiddels gestart.

Punt 2 uit motie 2020-M11, het laten opstellen van een
advies t.b.v. de inrichting van de openbare ruimte in
centrumgebied Noord, wordt meegenomen ten tijde
van de uitwerking van de op te stellen gebiedsvisie
voor dit gebied (dus wordt meegenomen in de
afdoening van de motie 2020-M22: "stationsgebied/het
Oude Centrum".
Motie 2018-M15 Impuls aan het stationsplein hierin
mee te nemen.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2020-M24

9-11-2020
PB2021

D66

‘Right to Challenge’ in Roosendaal

Portefeuillehouder
Raad

Toelichting

Theunis

Zie brief wethouder Theunis d.d. 27 mei 2021:

Verzoekt de raad:
1.Om de raadswerkgroep Participatie de opdracht te geven om in
samenwerking met het college en ambtenaren kaders uit te werken
voor de invoering van een Right to Challenge in Roosendaal;
2.Dit proces samen te laten vallen met de uitwerking van de
participatieladder die al bij de raadswerkgroep Participatie belegd is;
3.Een Roosendaals Right to Challenge gelijktijdig met of als
onderdeel van de participatieladder ter vaststelling aan de raad voor
te leggen;

2020-M27

26-nov-20 RL

Kaders arbeidsmigrantenbeleid - Motie aanpassen
paraplubestemmingsplan
Besluit
Het college te verzoeken te onderzoeken welke effecten een
verlaging van het maximaal aantal in een woning woonachtige
personen dat niet samen tot een huishouden behoort teweegbrengt
en de resultaten van dit onderzoek voor de behandeling van de
woonagenda met de raad te delen.

"In de woonagenda is de motie “een onderzoek naar
welke effecten een verlaging van het
maximaal toegestaan aantal woonachtige personen in
reguliere woningen, dat niet samen tot een
huishouden behoort, teweegbrengt. Nu is dit aantal
bepaald op vier afzonderlijke personen of drie
afzonderlijke personen plus een huishouden. Op dit
moment worden de consequenties van
aanpassen van het paraplubestemmingsplan in beeld
gebracht"
n de themabijeenkomst op 7 juli a.s.
wordt de raad inhoudelijk geïnformeerd over de
afdoening van de moties 2020-M27 en 2020-M29.
N.B.: dit is verzet naar de opinierende
raadsbijeenkomst over de Woonagenda, die gepland
staat op woensdag 29 september 2021

Nr
2020-M28

Datum

Fractie

26-nov-20 VLP

Onderwerp
Kaders arbeidsmigrantenbeleid - Motie aantal arbeidsmigranten

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Besluit
Het college te verzoeken:
arbeidsmigranten dat in de gemeente is gehuisvest en waar,
waardoor inzicht wordt verkregen op spreiding over de stad

Toelichting
Wethouder Theunis heeft in het voorbereidend
raadsdebat van 19 november 2020 aangegeven deze
motie zo te interpreteren, dat de gemeente continue
globaal weet om welke aantallen gaat, dus dat het
college met deze motie verzocht wordt om nog beter
inspanning te leveren om nog beter zicht te krijgen op
de aantallen arbeidsmigranten, met dien verstande dat
dit nooit exact in kaart zal kunnen worden gebracht.

informeren.
Zie afdoeningsvoorstel in toelichting op raadsvoorstel
Arbeidsmigranten in Roosendaal.
Dit raadsvoorstel zit nog in de raadscyclus.

2020-M29

26-nov-20 PvdA

Kaders arbeidsmigrantenbeleid - motie Huisvestingsverordening
Roosendaal
Verzoekt het college om:
1.Naast de huidige regelgeving te komen tot een
huisvestingsverordening met een leefbaarheidstoets en daarbij
behorende beleidsregels die moeten leiden tot een nieuw
vergunningenstelsel inzake het omzetten en/of splitsen van woningen,
waarbij dan voortaan twee vergunningen noodzakelijk zijn:
a.een omgevingsvergunning om te toetsen of de extra woningen
passen in de straat;
b.een omzettingsvergunning of een vergunning tot woningvorming
(huisvestingsverordening) om te bekijken of de verandering past bij de
woningvoorraad en of de straat leefbaar blijft;
2.In afwachting van het nieuwe beleid, indien mogelijk, nieuwe
aanvragen tot splitsen en omzetten van woningen te bevriezen c.q.
aan te houden en dan vervolgens te toetsen aan het nieuwe beleid;

Theunis

Zie brief wethouder Theunis d.d. 27 mei 2021:
"In de woonagenda is opgenomen dat de gemeente
Roosendaal medio 2021 beschikt over een
huisvestingsverordening waarin ten minste is
opgenomen: toetsingscriteria voor leefbaarheid, en
een vergunning voor omzetting en/of splitsen van
woningen. Momenteel worden de
(on)mogelijkheden van een huisvestingsverordening in
beeld gebracht"
In de themabijeenkomst op 7 juli a.s.
wordt de raad inhoudelijk geïnformeerd over de
afdoening van de moties 2020-M27 en 2020-M29.
N.B.: dit is verzet naar de opinierende
raadsbijeenkomst over de Woonagenda, die gepland
staat op woensdag 29 september 2021

Nr
2020-M30

Datum

Fractie

26-nov-20 RL

Onderwerp
Kaders arbeidsmigrantenbeleid - motie Meedoen in Roosendaal

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Besluit
Het college te verzoeken samen met de inleners een praktische
uitwerking te maken voor arbeidsmigranten om te participeren en mee
te doen in Roosendaal.

2020-M31

26-nov-20 SP

Kaders arbeidsmigrantenbeleid - Ontkoppelen arbeidscontract en Van Ginderen
wooncontract

Toelichting
Zie afdoeningsvoorstel in toelichting op raadsvoorstel
Arbeidsmigranten in Roosendaal.
Dit raadsvoorstel zit nog in de raadscyclus.

Zie afdoeningsvoorstel in toelichting op raadsvoorstel
Arbeidsmigranten in Roosendaal.
Dit raadsvoorstel zit nog in de raadscyclus.

Besluit
1.Bij het kabinet aan te dringen op wet- en regelgeving voor het
ontkoppeling van huur- en arbeidscontracten
2.Het college te verzoeken in gesprek te gaan met werkgevers en
uitzendbureaus om afspraken te maken over de ontkoppeling

2020-M32

17-dec-20 RL

Raadsvoorstel verzoek om uittreding Bergen op Zoom uit GR ICT Lok
WBW
Verzoekt het college:
1.In overleg met andere deelnemers van deze gemeenschappelijke
regeling in 2021 een traject op te starten om een onafhankelijke ITaudit te laten plaatsvinden bij ICT WBW;
2.Deze motie, om akkoord te krijgen, dan ook te delen met de
andere deelnemers om zo gemeenschappelijk voordeel te bereiken;
3.De raad periodiek op de hoogte te houden van het verloop van dit
proces.

Wethouder Lok heeft aangegeven dat, stel dat de
andere deelnemers dit idee voor een onafhankelijke ITtoets niet steunen, Roosendaal dan altijd zou kunnen
overwegen om dit zelfstandig op te pakken.
Wethouder Lok heeft aangegeven dat hij in dat geval
hier bij de raad op terug zal komen, zodat hier een
keuze in gemaakt kan worden.

Nr
2020-M33

Datum

Fractie

17-dec-20 PvdA

Onderwerp
019-2020 Vragen Spoorwegovergangen
Motie Ontwikkelen lobby-strategie op mobiliteit
Verzoekt het college:
1.Om samen met de raad in het eerste kwartaal van 2021 een lobbystrategie op mobiliteit te ontwikkelen.

Zie ook motie stragische lobby-visie (2021-M27), d.d. 22 juli 2021.

Portefeuillehouder
Lok/Raad

Toelichting
Update in Dagmail 23 september 2021:
Als het gaat om de investeringen in betere OVverbindingen tussen Zeeland en de randstad.
Roosendaal is op dit dossier al aangesloten. Ook
Roosendaal zal profiteren op de extra IC’s die gaan
rijden tussen Zeeland en de Randstad. Roosendaal is
hierin een vast IC-station.
In het kader van de OV-visie 2040 is Roosendaal ook
aangesloten op de discussies over nieuwe netwerken.
Inzake de snelle verbinding met Antwerpen, het Rijk
gaat samen met NS/ProRail in overleg om station
Roosendaal te upgraden als knooppunt in het
Euregionale netwerk. Dit is niet vrijblijvend, maar zal in
het BO-MIRT met ministerie I&W worden vastgelegd.
Als het gaat om het goederenspoordossier dan maakt
Roosendaal via wethouder Lok onderdeel uit van een
bestuurlijke kopgroep Basisnet spoor/Externe
Veiligheid. Hier worden momenteel besluiten genomen
om voor een periode van 2 jaar een professionele
aanpak te financieren voor de
belangenbehartiging/lobby richting ministerie I&W,
Tweede Kamer, provincie en andere instanties. Dit om
serieuze invloed uit te kunnen oefenen richting
bewindspersonen en besluitvorming. De strategie
wordt bewust regio breed ontwikkeld omdat individuele
lobbytrajecten slecht beperkte impact opleveren in Den
Bosch en Den Haag. Het gaat dan o.a. om veiligheid
van goederentreinen door de woonkernen en m.n. het
transport van gevaarlijke stoffen via W-Brabant- en
Brabantroute.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2021-M1

27-jan-21 PvdA

Ontwikkeling van het Geerhoekgebied en omgeving
Draagt het college op:
1.Om de toezegging uit 2019 op te pakken en samen met inwoners
en alle betrokken partijen (zoals de omwonenden van het
Geerhoekgebied, Dorpsraad Wouw, de werkgroep DNA van Wouw,
Vitaal Wouw) een gebiedsvisie op te stellen voor het complete
Geerhoekgebied en omgeving, en die uiterlijk 1 september 2021 te
presenteren;
2.De herontwikkeling van Kloosterstraat 19b op te nemen in deze
gebiedsvisie en dus te betrekken bij de complete herinrichting van het
Geerhoekgebied en omgeving;

2021-M3

27-jan-21 RL

Glijdende schaal tegen armoedeval
Verzoekt het college:
1.De aanbevelingen in de Armoedemonitor op hun waarde te
schatten en met behulp daarvan de lokale situatie inzichtelijk te
maken;
2.De mogelijkheden tot het invoeren van een ‘glijdende schaal’ of
compensatie te onderzoeken en hiervoor verschillende voorstellen te
doen;
3.De financiële consequenties daarvan in beeld te brengen;
4.De raad hierover vóór 1 april 2021 te informeren;

Portefeuillehouder
Theunis

Toelichting

Koenraad

Wethouder Koenraad heeft aangegeven op zich een
onderzoek prima te vinden om naar de aanbevelingen
uit de armoedemonitor te kijken. Wethouder Koenraad
vindt 1 april 2021 wel erg snel en heeft aangegeven
een aantal weken langer nodig denken te hebben, dus
ze verzoekt hierin enige flexibiliteit, maar ze begrijpt
dat de wens is dat de informatie voor de Kadernota
beschikbaar komt.

Nr
2021-M6

Datum

Fractie

27-jan-21 BBR

Onderwerp
Gemeenten-in-nood-fonds
Verzoekt het College:
1.Om het bestuur van de VNG te verzoeken om aan het kabinet
over te brengen dat de gemeenten - in afwachting van de structurele
verbeteringen in het gemeentefonds en naast de compensatie voor
de coronaproblematiek - een extra bedrag in het gemeentefonds
nodig hebben van 2 miljard euro voor 2021 en 2 miljard euro voor
2022;
2.Om het bestuur van de VNG te verzoeken tevens aan het kabinet
te laten weten dat de gemeenten, zolang er onvoldoende financiële
middelen zijn, geen nieuwe taken, ook niet de taken die nu al
onderweg zijn richting de gemeenten, kunnen oppakken;

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting

Mede in te dienen op de ALV van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten op 12 februari 2021.

2021-M8

3-mrt-21 PvdA

Van Midden
Poolse Supermarkt Gastelseweg - Motie 2 Informatie en
Communicatie
Draagt het college op:
1.Om de Gemeenteraad uiterlijk eind juni 2021 een actieplan voor te
leggen, met daarin voorstellen voor betere -en intern onderling
afgestemde- communicatie met inwoners en een werkwijze hoe
informatie beter beschikbaar kan worden gemaakt voor inwoners;
2.Bij dit actieplan tevens aan te bieden: de uitwerking van een
transparant communicatiesysteem waarin de wijze waarop omgegaan
wordt met schriftelijke inwonersvragen binnen de gemeente geborgd
is en waarin tevens controlemechanismen zijn ingericht.

Burgemeester Van Midden heeft in reactie op het
dictum van motie 2 aangegeven in juni 2021 met een
plan op hoofdlijnen te kunnen komen en met een
uitgebreidere, meer implementatiegerichte uitwerking
na de zomer.
Zie brief burgemeester Van Midden d.d. 25 mei,
waarin burgemeester Van Midden verzoekt om
beantwoording uit te mogen stellen tot eind september
2021.
Op 8 september 2021 vindt er een opinierende
bijeenkomst plaats t.b.v. nadere uitwerking van deze
motie.

Nr
2021-M9

Datum

Fractie

18-mrt-21 PvdA

Onderwerp
Integrale visie op stedenbouwkundige aanpak in Centrum,
Stationsgebied en Stadsoevers met aandacht voor diversiteit in
het woningaanbod
Verzoekt het college:
1.Om de raad voor 21 juni 2021 een integrale visie/ totaalplaat te
presenteren van de stedenbouwkundige aanpak voor centrum,
stationsgebied en Stadsoevers;
2.Om de raad voor 21 juni 2021 de borging van de diversiteit in het
woningaanbod voor dit gebied te presenteren in de Woonagenda;

Portefeuillehouder
Theunis

Toelichting
Zie brief wethouder Theunis d.d. 27 mei 2021:
"Het Rondje Roosendaal is de verzamelnaam van
projecten in het Centrum en het directe gebied
eromheen. Deze projecten worden met elkaar
verbonden door een openbare gebiedsroute. Het
Stationsgebied, en hiermee de verbinding met het
Oude Centrum van Roosendaal heeft
aandacht en een impuls nodig. Medio 2020 is
besloten om voor dit gebied een integrale visie op
te stellen waarin gestreefd wordt naar een
aantrekkelijke woon-, werk-, leer en leefomgeving. De
ambitie is om het gebied Rondje Roosendaal integraal
te ontwikkelen.
Bij woningbouwontwikkeling wordt tevens rekening
gehouden met voldoende diversiteit in het
aanbod."
Er wordt een afdoeningsvoorstel voorbereid met een
uitwerking van de plannen omtrent het Rondje
Roosendaal.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2021-M11

18-mrt-21

VLP

Extra kaders arbeidsmigranten
Besluit het college op te dragen
1.De kaders van de gemeenteraad, waarin geen locatievoorkeuren
zijn opgenomen, niet zo te interpreteren dat de gemeenteraad vindt
dat alle mogelijke locaties in de gemeente per definitie geschikt of
inpasbaar zijn en hier in mee te nemen als kader:
a.Grootschalige huisvesting midden in een woonwijk, dorp of
binnenstad, onwenselijk wordt geacht
b.Geen huisvesting arbeidsmigranten mogelijk te maken op locaties
met bedrijfscategorie hoger dan 3.2
c.Bij logiesfunctie binnen de bestemming wonen niet af te wijken
van de parkeernorm
d.Binnen de Gemeentegrenzen het gewenst is dat locaties
afdoende gespreid zijn
2.Bij aanvragen voor huisvestinglocaties te toetsen op leefbaarheid,
geldende bestemmingsplannen en een goede ruimtelijke inpassing,
alsmede te toetsen aan de overige kaders arbeidsmigrantenbeleid

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Toelichting
Wethouder Theunis heeft aangegeven
bedrijfsaanduiding hoger dan 3.2 zo te interpreteren,
dat hiermee een milieucategorie hoger dan 3.2 wordt
bedoeld.
Zie afdoeningsvoorstel in toelichting op raadsvoorstel
Arbeidsmigranten in Roosendaal.
Dit raadsvoorstel zit nog in de raadscyclus.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Van Ginderen

2021-M12

18-mrt-21 GroenLinks

Verantwoorde en humane huisvesting voor arbeidsmigranten
Draagt het college op:
1.Om te toetsen of de door de raad gestelde en door het college
nog nader in beleid uit te werken kaders voor arbeidsmigrantenbeleid
en regelgeving voldoende is om afgewogen besluiten te nemen bij
initiatieven voor een verantwoorde en humane tijdelijke huisvesting
van arbeidsmigranten met voldoende groene buitenruimte;
2.Om de landelijk reeds aangenomen aanbevelingen van het
“Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten” ten behoeve van een
verantwoorde en humane huisvesting toe te voegen aan de kaders
huisvestingsbeleid arbeidsmigrantenbeleid: tenminste 15 m²
woonruimte per internationale werknemer; slechts één persoon per
kamer; én dat deze twee geen extra kosten mogen opleveren voor de
internationale werknemer;
3.Het arbeidsmigrantenbeleid iedere twee jaar te herijken.

2021-M13

18-mrt-21 PvdA

Koenraad
Nieuwe vormen van wonen en zorg
Draagt het college op
1.Om -in aanvulling op de in de woonzorgvisie geformuleerde
opdracht om met zorgpartners en coöperatie de woonopgave in beeld
te brengen en deze te converteren met beschikbare woonlocaties en
woonprogramma’s- nadrukkelijk te komen tot nieuwe vormen van
wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing, vergelijkbaar aan
de aanpak en lessen zoals de voorbeelden uit de Who Cares
Community of Practice;
2.En waarbij als belangrijk uitgangspunt wordt gehanteerd dat de
samenleving van onderop wordt uitgedaagd om tot ideeën en
verbeelding te komen;

Toelichting
Zie afdoeningsvoorstel in toelichting op raadsvoorstel
Arbeidsmigranten in Roosendaal.
Dit raadsvoorstel zit nog in de raadscyclus.

Nr
2021-M15

Datum

Fractie

20-mei-21 PvdA

Onderwerp
Motie Pilot Gemeenschappelijke Regeling met inzet van
rapporteurs
Besluit:
1.In te stemmen met het aanwijzen van 4 raadsleden uit de
Roosendaalse gemeenteraad te weten:
-Martijn Verbeek
-Peter Raijmaekers
-Wim van Oosterhout
-Annette Gepkens
Die -bij wijze van pilot- as rapporteurs in (regionale) afstemming en
samenwerking, nadere invulling gaan geven aan het
rapporteursmodel vanuit het principe van learning by doing,
ondersteund door de griffie;
2.Voor deze pilot de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart
van West-Brabant te kiezen;
3.De rapporteurs te verzoeken om een evaluatie van de pilot met
conclusies en aanbevelingen voor de zomer van 2022 aan de
gemeenteraad te doen toekomen;
4.Parallel aan de pilot door de griffie een inventarisatie van ‘best
practices’ uit te laten voeren bij andere regiogemeenten, waarbij de
aanbevelingen die hieruit voortkomen nog voor het zomerreces aan
de raad worden voorgelegd.

Portefeuillehouder
Raad/Theunis

Toelichting

Nr
2021-M16

Datum

Fractie

20-mei-21 D66

Onderwerp
Motie geen grootschalige mestbwerking in Roosendaal

Portefeuillehouder
Theunis

Spreekt uit:
-Op geen enkele manier mee te willen werken aan de oprichting van
grootschalige mestbewerkingsinstallaties in de gemeente
Roosendaal.
Verzoekt het college:
1.Deze uitspraak van de raad te onderschrijven en krachtig te uiten
in de daartoe bestemde overleggen, met name in de Regio WestBrabant welke in deze gesprekspartner is met de provincie;
2.Deze uitspraak ter kennis over te brengen aan zowel Provinciale
als Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

2021-M17

20-mei-21 VVD

Motie Ontwikkelen beleid om te komen tot lokaal circulaire
mestafhandeling
Draagt het college op:
1.Samen met ZLTO en andere (natuur-)organisaties beleid te
ontwikkelen om te komen tot lokaal circulaire mestafhandeling.

Theunis

Toelichting

Nr
2021-M18

Datum

Fractie

20-mei-21 GroenLinks

Onderwerp
Motie toekomstgerichte landbouw
Draagt het college op:
1.Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de
overgang van nog eenzijdig op productie gerichte landbouw naar een
toekomstgerichte vorm van landbouw te bevorderen en te komen met
voorstellen aan de gemeenteraad;
2.Bij dit onderzoek zo veel mogelijk plaatselijke belanghebbende en
adviserende organisaties te betrekken zoals natuurorganisaties,
betrokken inwoners, agrarische ondernemers en het waterschap
alsmede aangrenzende gemeenten;
3.De raad hierover vóór 1 september 2021 te informeren;

Portefeuillehouder
Theunis

Toelichting

Nr
2021-M19

Datum

Fractie

20-mei-21 VLP

Onderwerp
Motie Beschermde Dorps- en Stadsgezichten
Verzoekt het college om:
1.Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe
Omgevingswet, nu reeds voorbereidingen te treffen/in gang te zetten
ten einde beschermde dorps- en stadsgezichten aan te kunnen wijzen
en deze onder de Omgevingswet vast te kunnen leggen;
2.Zonder uitputtend te zijn, in deze voorbereidingen in ieder geval
de volgende gebieden in aanmerking te laten komen:
•Het historisch lint van Roosendaal, de Markt met Raadhuisstraat en
Molenstraat in het
bijzonder;
•Het gebied Badhuisstraat, Boulevard Antverpia en een gedeelte van
de Hulsdonksestraat;
•Het marktplein van Wouw en de Roosendaalsestraat, Bergsestraat;
•De kern van Wouwse Plantage (Plantagebaan);
•Parklaan en omgeving;
•Delen van de wederopbouwwijk Kalsdonk;
•Parochiecentrum (Burgerhout);
3.Een grondige studie te doen naar de gebieden die in aanmerking
komen voor het aanwijzen van beschermd dorps- en/of stadsgezicht,
met daarbij een grondige onderbouwing en motivering waarom een
dorps- en/of stadsgezicht wel/niet in aanmerking komt voor een
beschermde status;
4.De uitkomsten van deze studie te verwerken in een raadsvoorstel
‘Aanwijzen beschermde dorps- en stadsgezichten’, aan de raad voor
te leggen uiterlijk juli 2022.

Portefeuillehouder
Theunis

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2021-M20

8-jul-21 VVD/CDA

Motie Duurzame invulling EKP-gebouw
Verzoekt het college:
1.Om het EKP-gebouw, naast het openstellen als broedplaats voor
duurzame initiatieven, ook open te stellen aan bedrijven/initiatieven
die niet binnen de duurzaamheidssector in enge zin vallen, maar die
wel maatschappelijk verantwoord ondernemen;
2.Om ervoor te zorgen, dat de exploitatie van het EKP-gebouw
vanaf 2023 sluitend is;
3.Om de mogelijkheden te verkennen om -ten behoeve van een
structurele invulling van het EKP- gebouw- woonruimte te realiseren in
het EKP-gebouw (in combinatie met bedrijvigheid) en de raad over de
uitkomsten van dit onderzoek te informeren.

2021-M21

8-jul-21 RL

Motie Stadstuin Van Hasselt

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting

Lok

Raad 8 juli: wethouder Lok heeft, op suggestie van de
PvdA-fractie, aangegeven dat hij bij de opening van de
Stadstuin tevens de burgemeesters van Bergen op
Zoom en Roosendaal zal uitnodigen. Mevr. de Beer
van de fractie van de Roosendaalse Lijst heeft
aangegeven dat ook familie van Van Hasselt graag bij
deze opening aanwezig zal zijn.

Draagt het college op:
1.De nieuwe stadstuin de naam te geven: Stadstuin Van Hasselt.

2021-M22

8-jul-21 VLP

Motie verlagen maximale snelheid Molensingel in Wouw naar 30
km/u
Draagt het College op:
1.De maximale toegestane snelheid op de Molensingel in Wouw te
verlagen naar 30 km/u;
2.Daartoe toereikende infrastructurele aanpassingen nader uit te
werken en dit in overleg te doen met de omwonenden, scholen en
verkeerskundige;
3.De raad over deze nadere uitwerking te informeren via een
raadsmededeling in de tweede helft van 2021.

Lok

Raad 8 juli: wethouder Koenraad heeft aangegeven
het in punt 3 van het dictum genoemde onderzoek in
november 2021 afgerond te kunnen hebben.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2021-M23

8-jul-21 CDA

Motie Verbetering verkeersveiligheid rondom scholen in
Roosendaal
Draagt het College op:
1.Actief in te zetten op het verbeteren van de verkeersveiligheid
rondom basis- en middelbare scholen in de gemeente Roosendaal,
met daarbij als uitgangspunt, dat de maximale snelheid rondom
scholen wordt verlaagd naar 30 km/u (ondersteund door een passend
wegontwerp, dat het gewenste gedrag van weggebruikers positief
beïnvloedt);
2.Dit in samenspraak te doen met betrokken partijen, zoals
schooldirectie, leerlingen, ouders en politie;
3.De raad in het derde kwartaal van 2021 te informeren over de
aanpak Verbetering verkeersveiligheid rondom scholen in
Roosendaal.

2021-M24

8-jul-21 VVD

Motie Prioriteitenlijst wegen om hardrijders tegen te gaan
1.Om een prioriteitenlijst op te stellen, door inbreng van inwoners en
politie, met de top 10 wegen in de gemeente Roosendaal waar het
meest hard gereden wordt en waar de verkeersonveiligheid het
grootst is;
2.Voor deze verkeersonveilige wegen geprioriteerd en gefaseerd
met een maatwerkaanpak voor snelheidsbeperking te komen;
3.De raad in het derde kwartaal van 2021 op de hoogte te stellen
over deze prioriteitenlijst en de bijbehorende uitvoering (incl.
financiering);

Portefeuillehouder
Lok

Lok

Toelichting
Wethouder Lok heeft ten aanzien van punt 3 van het
dictum van de motie aangegeven, dat hij in de tweede
helft van 2021 de aanpak met de raad kan delen. Het
derde kwartaal van 2021 [september 2021] wordt qua
planning wel wat krap.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Koenraad

2021-M25

22-jul-21 RL

Kadernota 2022 - Bedrijfsdaken inzetten bij energietransitie
Verzoekt het college:
1.Bij verkoop van gemeentelijke kavels t.b.v. het realiseren van
bedrijven, positief stimulerend beleid te voeren om te komen tot
realisatie van ten minste een energie neutrale bedrijfsvoering.

2021-M26

22-jul-21 VLP

Lok
Kadernota 2022 - Koop lokaal in heel Roosendaal
Verzoekt het college:
1.In gesprek te gaan met de diverse stakeholders binnen de
gemeente Roosendaal (bureau Citymarketing, winkeliers- en
ondernemersverenigingen, lokale boerenwinkels, etc.) en te faciliteren
bij de totstandkoming van een collectieve actie om het lokaal kopen
bij onze inwoners onder de aandacht te brengen;
2.Hiertoe een bedrag van € 30.000, - in 2022 in te zetten ten
behoeve van een extra impuls “Koop Lokaal” en deze kosten te
dekken uit het Innovatiefonds;kt het college:

2021-M27

22-jul-21 VLP
PvdA

Kadernota 2022 - Strategische lobby-visie
Draagt het college op:
1.Om te komen tot een strategische lobby-visie van de kernopgaves
voor onze gemeente, die middelen of medewerking vereisen van
andere overheden;
2.Tenminste in deze strategie duidelijk te maken welke (sub) doelen
het College van B&W stelt en wanneer ze deze wil realiseren;
3.Deze strategische lobby-visie ter informatie aan de gemeenteraad
voor te leggen.

Van Midden

Toelichting

Burgemeester Van Midden heeft aangegeven deze
motie te omarmen, maar punt 3 van het dictum wel zo
te interpreteren, dat de lobby-visie in beslotenheid met
de raad zal worden gedeeld.

Nr
2021-M28

Datum

Fractie

22-jul-21 VVD

Onderwerp
Kadernota 2022 - Verfraaien toegangswegen stad en dorpen

Portefeuillehouder
Lok

Verzoekt het college:
1.De toegangswegen binnen de gemeente Roosendaal te
verfraaien door aantrekkelijk en onderhouden groen in combinatie met
uitingen van Citymarketing;
2.Een bedrag van €30.000 hiervoor te nemen en deze toe te
schrijven aan de bestaande budgetten voor citymarketing en
binnenstad.

2021-M29

22-jul-21 CDA

Kadernota 2022 - Nieuwe iVRI’s ten dienste van fietsers en
voetgangers

Lok

Draagt het college op:
1.De nieuw te installeren iVRI’s zodanig in te regelen dat fietsers en
voetgangers worden geprioriteerd.

2021-M30

22-jul-21 CDA

Kadernota 2022 - Gebiedsvisie grensgebied Nispen
Draagt het college op:
1.Een voorstel voor een nieuwe visie op het grensgebied bij Nispen
voor te bereiden in samenspraak met de gemeente Essen, de
provincie Noord-Brabant en de stakeholders in het grensgebied en
deze binnen een jaar aan de gemeenteraad voor te leggen.

Theunis

Toelichting

Nr
2021-M31

2021-M32

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Raaijmakers

22-jul-21 GL
PvdA
D66

Kadernota 2022 - Opnemen startbudget voor dierenwelzijn

22-jul-21 GL
PvdA
D66

Kadernota 2022 - Even voordelig met naar de stad met OV als met Lok
de auto

Verzoekt het college om:
1.In de programmabegroting voor 2022 eenmalig een startbudget
ter hoogte van €30.000 euro te reserveren voor noodzakelijk snel op
te starten projecten die gaan bijdragen aan het benodigde verbeteren
van dierenwelzijn in de gemeente Roosendaal;
2.Dit startbudget te dekken uit de Algemene reserve;
3.Dit budget, samen met de reeds bestaande budgetten die reeds
ingezet worden voor het dierenwelzijnsbeleid, te verzamelen in een
specifiek budget ‘Dierenwelzijn’.

Draagt het college op:
1.Om, ten behoeve van het op koopzondagen even voordelig naar
de stad gaan met het OV als met de auto, te onderzoeken of een
dagkaartje voor het OV van 2 euro in de gemeente Roosendaal
geïntroduceerd kan worden en wat hiervan de kosten zijn;
2.De raad over de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 januari 2022
te informeren.

Toelichting

Nr
2021-M33

2021-M34

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Van Midden

22-jul-21 GL
PvdA
D66

Kadernota 2022 - Positieve communicatie richting jeugd

22-jul-21 D66
PvdA
GL

Van Ginderen
Kadernota 2022 - Strategisch huisvestingsplan primair en
speciaal onderwijs
Draagt het college op:
1.Een Strategisch huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs op
te stellen voor zowel het lopend als aankomend jaar;
2.Indien het proces om te komen tot doordecentralisatie van
huisvesting primair onderwijs niet voor 1 oktober 2021 heeft geleid tot
een voorstel tot doordecentralisatie; een meerjarig Strategisch
huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs aan de raad aan te
bieden voor 1 december 2021;

Draagt het college op:
1.Effectieve manieren van (positief) communiceren met kinderen en
jongeren in Roosendaal te ontwikkelen, zowel online als op papier;
2.Een aparte ‘hey, hoe gaat het?’ brief te ontwerpen voor alle
verschillende leeftijdscategorieën waarin er op informele wijze
informatie wordt gegeven over activiteiten die de gemeente
organiseert; Daarin ook te vermelden waar men terecht kan met
allerlei vragen en waar de lokale overheid bij kan helpen;
3.De resultaten en effecten terug te koppelen aan de raad voor 1
januari 2022.

Toelichting
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven, dat
deze motie wordt gevat onder de bredere afdoening
van de eerdere motie m.b.t. Communicatie. Hij zal
deze motie oppakken samen met wethouder Van
Ginderen.

Nr
2021-M35

Datum

Fractie

22-jul-21 CU

Onderwerp
Kadernota 2022 - Functie Zorg-coördinator slachtoffers van
mensenhandel uitbreiden naar 1 fte
Verzoekt het college om:
1.Met de gemeenten binnen het district de Markiezaten tot
overeenstemming te komen over continuering van de functie van
zorgcoördinator in 2022, waarbij voor 0,5 fte het uitgangspunt is dat
hiervoor dezelfde kostenverdeling per deelnemende gemeente wordt
gehanteerd als in 2021 ;
2.Als gemeente Roosendaal het voortouw te nemen in het
uitbreiden van deze functie naar 1 fte, waarbij voor het jaar 2022 de
extra 0,5 fte à €38.000 door de gemeente Roosendaal, wordt
bekostigd en waarbij dit incidentele bedrag wordt gedekt uit de
Algemene Reserve;
3.De gemeenten binnen het district de Markiezaten voor te stellen
om de fulltime functie van zorgcoördinator per 2023 structureel te
borgen binnen het Zorg en Veiligheidshuis, waarbij de deelnemende
gemeenten naar evenredigheid bijdragen aan de kosten;
4.Deze motie onder de aandacht te brengen van de colleges van
B&W en gemeenteraden van de betrokken gemeenten.

Portefeuillehouder
Van Midden

Toelichting

Nr
2021-M36

Datum

Fractie

22-jul-21 CU

Onderwerp
Kadernota 2022 - Buiten spelen en bewegen voor iedereen (jong,
oud en mensen met een beperking)

Portefeuillehouder
Raaijmakers

Draagt het college op:
1.Om na een inventarisatie naar alle buiten(speel)voorzieningen per
wijk, in samenspraak met inwoners (kinderen, (jong)volwassenen,
ouderen en mensen met een beperking) in de wijken en dorpen een
vrij toegankelijk, aantrekkelijk en gevarieerd buiten speel- en beweeg
aanbod in de openbare ruimte te realiseren die stimuleert om buiten
te spelen, te bewegen en te sporten en elkaar te ontmoeten;
2.Bij de speelvoorzieningen voor kinderen naast de leuke
traditionele toestellen (als glijbanen en schommels), tevens in te
zetten op natuurlijk spelen en het spelenderwijs ontwikkelen van
motorische en educatieve vaardigheden;
3.Bij de fitnesstoestellen te kiezen voor robuuste
buitenfitnesstoestellen, die goed passen in de omgeving en die
vandalisme- en weersbestendig zijn en waarbij door middel van
instructieborden aan wordt gegeven hoe toestellen gebruikt kunnen
worden;
4.Hierbij uit te gaan van een maximaal te besteden bedrag van
€50.000,- per buiten speel-, sport, en beweegruimte;

2021-M37

23-sep-21 PvdA

Lok
Gezamnelijke (spoor)lobby met (woon)ambitie
Verzoekt het college:
1.Om met alle relevante stakeholders om tafel te gaan -en de raden
daarin optimaal mee te nemen- ten einde voor de West-Brabantregio
een eenduidige, krachtige lobby (één verhaal, één klank, één stem)
op te zetten, met een propositie die erop gericht is om West-Brabant
als voorname, groene woonregio te presenteren die een belangrijke
bijdrage kan leveren aan woningbouw en fijn wonen, maar waarbij de
inzet dan tevens moet zijn: een betere bereikbaarheid van de regio
via het spoor;
2.Om bij de uitwerking van deze motie tevens de in december 2020
door de raad aangenomen motie Ontwikkelen Lobby-strategie op
Mobiliteit te betrekken;

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Lok

2021-M38

23-sep-21 PvdA

Gezamenlijke lobby goederenspoor
Verzoekt het college:
1.Om met alle relevante stakeholders om tafel te gaan -en de raden
daarin optimaal mee te nemen- ten einde voor de Brabantregio een
eenduidige, krachtige lobby (één verhaal, één klank, één stem) op te
zetten die erop gericht is om de overlast die inwoners in West-Brabant
ervaren van het aantal goederenverkeersbewegingen over het spoor,
op een zo’n kort mogelijke termijn zo maximaal mogelijk in te perken;
2.Om bij de uitwerking van deze motie tevens de in december 2020
door de raad aangenomen motie Ontwikkelen Lobby-strategie op
Mobiliteit te betrekken;

2021-M39

23-sep-21 PvdA

Geluidschermen langs het spoor die een bijdrage leveren aan
energieneutraliteit
Verzoekt het college:
1.Om, ten behoeve van een bijdrage aan energieneutraliteit, met
ProRail in gesprek te gaan om te bezien of de in 2023 beoogd te
plaatsen geluidschermen langs het spoor gecombineerd kunnen
worden met zonnepanelen (zgn. zonne-geluidsschermen).

Lok

2021-M40

23-sep-21 PvdA

Intensivering Klimaatadaptatie
Verzoekt het college:
1.Om een inventarisatie te doen naar de plekken met veel grijs
(hittestress) en een grote kans op wateroverlast en hierbij een
prioriteitenlijst/top 10 op te stellen, op basis waarvan samen met
inwoners kan worden gekeken hoe deze prioriteiten op het gebied
van klimaatadaptatie kunnen worden aangepakt;
2.De raad voor de begrotingsbehandeling 2022 een indicatie mee te
geven van het benodigde structurele budget om deze prioriteiten
versneld aan te kunnen pakken.

Raaijmakers
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Onderwerp
Communicatie en Verleidingscampagne Roosendaal Natuurstad
Verzoekt het college:
1.Om een brede publiekscampagne op te zetten ten behoeve van
het mobiliseren en activeren van inwoners, bedrijven en
(onderwijs)instellingen met als doel het realiseren van concrete
initiatieven vanuit de samenleving die een bijdrage leveren aan onze
doelstellingen op het gebied van klimaat en klimaatadaptatie.
2.Duidelijk te communiceren hoe inwoners of gebruikers van straten,
wijken en bedrijfsterreinen zelf ideeën in de praktijk kunnen brengen;
3.Hierbij als gemeente actief de rol van regisseur en facilitator te
hebben en te houden bij de te realiseren concrete initiatieven, in
verbinding met de samenleving.

Portefeuillehouder
Raaimakers
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