ACTIELIJST
OPENSTAAND
Nr

Datum

2016-A21 22-9-2016
Raad

Fractie

Onderwerp

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.

Portefeuillehouder
Raaijmakers

Toelichting
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

2017-A33 2-11-2017
(Raad)

2017-A37 30-11-2017
(Raad)

Fractie
VLP

VLP

Portefeuillehouder
303-2017 Vragen VLP Spoorwegovergang Kade Deel III Lok
Onderwerp

Toelichting

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.

Zie brief wethouder Lok d.d. 9 juli 2020:
Er zijn verschillende scenario's voor het kruispunt de
Kade te bedenken. Op 29 april 2020 is opdracht
gegeven aan adviesbureau Arcadis om deze schetsen
uit te werken. Het college verwacht de eerste
resultaten in het najaar en die zullen dan met de raad
worden gedeeld.

326-2017 Vragen VLP – Gelijke kansen kapperLok
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.

Zie brief wethouder Lok (Dagmail 4 december
2018).
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 gesprek plaatsvindt met een aantal kappers uit de
stad. Na dit gesprek zal de raad nader worden
geïnformeerd.
Wethouder Lok heeft in de raadsvergadering van 25
juni 2020 toegelicht dat er een gesprek heeft
plaatsgevonden met een aantal kappers uit de stad en
een vertegenwoordiger van de ANKO. Daarbij is
geconstateerd dat er niet wordt beoogd om nu overal
actief te handhaven, maar vooral om dit in de toekomst
niet meer mogelijk te maken. Wethouder Lok heeft
aangegeven dat dit moet worden ingebracht in het
Omgevingsplan, zodat het in de toekomst niet meer
kan gebeuren.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

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.

2018-A12 31-5-2018
commissie

CU

Raadsmededeling 20-2018 Voortgang Lobby
compensatie tekort beschermd wonen

Portefeuillehouder
Koenraad

Koenraad

-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;

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/benenop-tafel-sessie te beleggen. Wethouder Koenraad heeft
aangegeven dit een goed idee te vinden en de raad
hiervoor te zullen uitnodigen.

Koenraad

Toelichting

Nr

Datum

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Fractie

Onderwerp

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.

2019-A26 19-09-2019
(Raad)

CU

Raadsmededeling 25-2019 Iedereen doet mee op de
Van Ginderen
Arbeidsmarkt XL
Wethouder van Ginderen heeft toegezegd dat hij een
verzoek tot evaluatie van de jobcoaches richting Werkplein
en WVS mee zal geven.

Toelichting

Nr

Datum

2019-A29 24-10-2019
(Raad)

Fractie

Onderwerp

PvdA

Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage Werkplein Hart
van West-Brabant
Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is motie 5 Huisaan-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.

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Toelichting

Nr

Datum

2019-A30 24-10-2019
(Raad)

Fractie

Onderwerp

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.

Portefeuillehouder
Van Ginderen

2019-A35 30-10-2019
(Cie)

Programmabegroting 2020
Met betrekking tot de vraag inzake terugkoppeling Ccategorie (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-A48 21-11-2019
(Cie)

Raadsvoorstel Onderzoeksrapport Grip en Sturing op Van Midden
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.

Toelichting

Nr

Datum

2019-A50 28-11-2019
(Raad)

Fractie

Onderwerp

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:

Portefeuillehouder
Lok

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.

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

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
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.

2020-A5

23-jan-20 CU

Raadsmededeling 90-2019 Actieplan Integrale
Van Midden
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].

Toelichting

Stand van zaken 25 mei 2020:
Zie afdoeningsbrief van burgemeester Van Midden in
de dagmail van 13 april 2021. Zodra de beperkingen
als gevolg van corona zijn opgeheven zal
burgemeester Van Midden voor de raad één
themabijeenkomst veiligheid organiseren, waarin naast ondermijning - ook de onderwerpen jeugd, zorg
& veiligheid en mensenhandel een plaats krijgen.
Voorstel: afvoeren van Actielijst.
N.B.: de fractie van de ChristenUnie heeft in de
raad van 20 mei 2021 verzocht om deze toezegging
op de Actielijst te laten staan totdat de
bijeenkomst heeft plaatsgevonden.
Commissie 6 juli:
De ChristenUnie heeft verzocht of er nog een keer
gekeken worden naar de ‘vreedzame wijk’- gedachte.
De burgemeester heeft hierbij verwezen naar zijn
eerdere brief aan de raad d.d. 13 april 2021 en heeft
aangegeven dat hij hier nog bij de raad op terug zal
komen.

Nr
2020-A6

Datum

Fractie

23-jan-20 CU

Onderwerp
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.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting

Nr
2020A7+A24:F
34

Datum

Fractie

23-jan-20 CU

Onderwerp
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.

Portefeuillehouder
Van Midden

Toelichting
Raad 27 januari 2021:
Burgemeester Van Midden heeft het aanbod gedaan
aan de fractie van de ChristenUnie om een keer
informeel van gedachten te wisselen over de
problematiek ten aanzien van mensenhandel en
illegale prostitutie.
Burgmeester Van Midden heeft tevens aangegeven
dat het thema mensenhandel en uitbuiting ook een
onderdeel kan zijn van de nog te plannen besloten
avond over de aanpak van georganiseerde criminaliteit
en ondermijning.
Zie afdoeningsbrief van burgemeester Van Midden in
de dagmail van 13 april 2021. Zodra de beperkingen
als gevolg van corona zijn opgeheven zal
burgemeester Van Midden voor de raad één
themabijeenkomst veiligheid organiseren, waarin naast ondermijning - ook de onderwerpen jeugd, zorg
& veiligheid en mensenhandel een plaats krijgen.
Voorstel: afvoeren van Actielijst.
N.B.: de fractie van de ChristenUnie heeft in de
raad van 20 mei 2021 verzocht om deze toezegging
op de Actielijst te laten staan totdat de
bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.

Nr

Datum

Fractie

2020-A24 5-2-2020
(Cie)

2020-A44

2020-A48 9-9-20
Cie

VLP

2-jul-20 VVD

CU

Portefeuillehouder
Raadsmededeling 70-2019 Kamerbrief naar een betere Van Ginderen
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.
Onderwerp

Raadsvoorstel Jaarstukken 2019
De VVD-fractie heeft ingebracht dat er elk jaar opnieuw
aanbevelingen meegegeven worden door de accountant.
De VVD wil graag dat ieder jaar bij de Jaarrekening wordt
aangegeven welke van deze aanbevelingen er de
afgelopen jaren waren en of deze wel/niet zijn uitgevoerd.
Wethouder Theunis heeft op dit verzoek bevestigend
gereageerd.

Theunis

Raadsmededeling 06-2020 resultaten
Lok
bewonersenquête 2019
Op vraag van de ChristenUnie, of er niet met smileys met
kleurtjes (groen/rood) kan worden gewerkt om bestuurders
te attenderen wanneer ze te hard rijden, heeft wethouder
Lok aangegeven daarnaar te zullen gaan kijken.

Toelichting

Nr

Datum

2020-A50 9-9-20-Cie

Fractie

Onderwerp

RL

Raadsmededeling 06-2020 resultaten
bewonersenquete 2019
Wethouder Lok heeft aangegeven dat de
bewonersenquête ook via modernere kanalen (Facebook)
is uitgezet. Dit heeft overigens niet geleid tot een explosie
aan deelname. Wethouder Lok gaat kijken naar de door de
fractie van de Roosendaalse Lijst aangedragen app om
meer jongeren te kunnen bereiken. Op de vraag van de
fractie van de Roosendaalse Lijst of het mogelijk is om de
leeftijdsgrens voor het invullen van de bewonersenquête te
verlagen naar 12 jaar, heeft wethouder Lok aangegeven
ook hiernaar te zullen gaan kijken.

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting

Nr
2020-A53

Datum
17-sep-20

Fractie

Onderwerp
Raadsmededeling 3-2020 Doorontwikkeling WegWijs
Wethouder Koenraad heeft ter vergadering voorgesteld om
na 26 oktober [dan wordt er gestart met de
gebiedsnetwerken] voor de raad op een vrijdagmiddag een
werkbezoek te organiseren. Wethouder Koenraad zou dit
graag willen organiseren omdat het dan ook tastbaarder en
duidelijker wordt voor de raad.
Wethouder Koenraad heeft toegezegd de KPI’s die zijn
afgesproken met de vaste partners te zullen toesturen aan
de raad.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de GGZ wordt
uitgenodigd om meer richting de wijk te komen en daar
worden nu ook stappen in gezet en afspraken over
gemaakt. Wethouder Koenraad heeft op verzoek van de
fractie van de Roosendaalse Lijst aangegeven dat zij de
raad nader zal informeren over deze afspraken.
De VLP-fractie heeft ter vergadering voorgesteld om de
teams in de wijk voortaan ‘Wegwijs’ te noemen. Hierbij
heeft wethouder Koenraad aangegeven dit als suggestie
mee te zullen geven aan de partners.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Het online werkbezoek aan het gebiedsnetwerk
Kalsdonk heeft plaatsgevonden op 26 november 2020.
Zie brief Wethouder Koenraad d.d. 11 juni 2021,
waarin de toegezegde KPI's zijn vermeld.

Nr
2020-A55

Datum

Fractie

18-nov-20 CU

Onderwerp
Stand van zaken leefbaarheid rondom Poolse
Supermarkt Gastelseweg
Op vraag van de ChristenUnie of er een professionele
mediator kan worden ingezet, heeft burgmeester Van
Midden aangegeven dat hij hiernaar zal kijken en met de
inwoners en ondernemer zal praten om te kijken of
mediation zin heeft. Hierbij is door de burgermeester wel
aangegeven, dat er op dit moment nog een onderzoek
loopt van de Commissie Ombudsman op dit dossier. De
burgemeester heeft aangegeven de uitkomsten en
aanbevelingen uit dit onderzoek wel eerst te zullen
afwachten.

Portefeuillehouder
Van Midden

Toelichting
Update uit brief burgemeester Van Midden in de
Dagmail van 2 maart 2021:
Het rapport van de commissie Ombudsman is
afgerond en doet een aantal aanbevelingen die
het college ter harte neemt en zal implementeren.
Over de inzet van mediation is geen
uitspraak gedaan. Een eerste verkenning van deze
optie bij de bewoners kon op weinig
enthousiasme rekenen, maar daarbij is slechts een
deel van de omwonenden gesproken.
Binnenkort zullen per brief de direct omwonenden en
de ondernemer worden benaderd om het aanbod van
een onafhankelijk mediator te doen.

2020-A59 9-12-2020
(cie)

VLP

245-2019 Vraag en Antwoord VLP aanvullende vragen Lok
geluidswering spoorzone en 217-2019 Vraag en
Antwoord Geluidswering spoorzone
De VLP-fractie heeft wethouder Lok verzocht om namens
de gemeente Roosendaal ProRail aan te schrijven c.q. aan
te spreken ten einde het proces te bespoedigen.
Wethouder Lok heeft toegezegd om ProRail te zullen
verzoeken, om bij de implementatie Roosendaal vooraan
in de planning te zetten, maar dat hij geen druk uit kan
oefenen op ProRail.

Wethouder Lok heeft daarbij in de Commissie van 9
december 2020 aangegeven, dat de gemeente geen
zicht heeft op maatregelen die getroffen moeten
worden in andere gemeenten; ProRail wil eerst heel
Nederland in kaart hebben en dan pas gaat ProRail
besluiten waar zal worden begonnen met de uitvoering
van de maatregelen.

2020-A63 10-12-2020
(cie)

VVD

Plan van Aanpak tegen zwerfafval
Koenraad
Wethouder Koenraad heeft, op verzoek van de fractie van
de VVD, toegezegd om de raad inzicht te zullen
verschaffen in de mate van het scheiden van restafval per
wijk. Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij dit
mee zal nemen in een volgende rapportage.

Het is nog niet mogelijk een rapportage op straat en
wijkniveau te maken. Zodra dit technisch mogelijk is
zal dit bij een volgende rapportage betrokken worden.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2021-A2

7-1-2021
(CIE)

VVD

Raadsmededeling 49-2020 plan van aanpak
eenzaamheid
Wethouder Raaijmakers zal met een stand van zaken
komen ten aanzien van de huisbezoeken aan 75plussers.
Dit naar aanleiding van de vraag van de VVD-fractie, of het
mogelijk is om de leeftijdsgrens van de signalerende
huisbezoeken te verlagen naar 70.

2021-A3

Portefeuillehouder
Raaijmakers

7-1-2021 (CIE) CU/VLP/ Raadsmededeling 49-2020 plan van aanpak
Raaijmakers
SP
eenzaamheid
Ten aanzien van de lijst met activiteiten die bij het plan van
aanpak zit, heeft de ChristenUnie de vraag gesteld of de
gemeente wel een duidelijk beeld heeft van al bestaande
activiteiten. Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat
het een lijst met activiteiten betreft van gevestigde
organisaties die gezamenlijk een zgn. basisnetwerk
vormen, wat nog wordt uitgebreid. Wethouder Raaijmakers
heeft aangegeven bij dit basisnetwerk het signaal neer te
zullen leggen dat er meer organisaties zijn met activiteiten
in het kader van eenzaamheid. Ook de suggesties van de
ChristenUnie m.b.t. inclusie-activiteiten, de VLP m.b.t.
migranten en de SP m.b.t. tablets, zullen onder de
aandacht van het basisnetwerk worden gebracht.
Hierbij heeft wethouder Raaijmakers ook aangegeven dat
er gekeken wordt naar community building [via
mijnbuurtje.nl], waar dit ook een plek zou kunnen krijgen.
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven, dat zij hierover
later met een uitwerking richting raad zal komen.

Toelichting
Zie afdoeningsbrief wethouder Raaijmakers d.d. 8
december 2021.
Voorstel: Afvoeren van de Actielijst.

Nadere duiding van deze toezegging:
wethouder Raaijmakers zal in Q4 2021 met een stand
van zaken m.b.t. de aanpak tegen eenzaamheid
komen.
Zie afdoeningsbrief wethouder Raaijmakers d.d. 8
december 2021.
Voorstel: Afvoeren van de Actielijst.

Nr
2021-A4

Datum

Fractie

14-jan-21 Div.

Onderwerp
262436 - GEMEEENTE ROOSENDAAL - Zorgen uitrol
5G
Wethouder Koenraad heeft de commissie aangeboden om
gezamenlijk eerst nog wat te studeren op dit onderwerp.
Dit kan in een thematische bijeenkomst (wat de wethouder
betreft nadat de belangwekkende landelijke onderzoeken
afgerond zijn). Vanuit diverse fracties is hierbij geopperd
om daarna nog een openbaar commissiedebat te voeren.
Dan in aanwezigheid van zowel wethouder Koenraad
[volksgezondheid] als wethouder Lok [vergunningen]. Er
dient hierbij ook aandacht te zijn voor het aspect: privacy.

Portefeuillehouder
Koenraad

Wethouder Koenraad heeft toegezegd waakzaam te zullen
zijn ten aanzien van dit onderwerp, zodat de gemeenteraad
tijdig in stelling kan komen.

2021-A5

14-jan-21 CDA

Raadsmededeling 52-2020 Actieplan Mantelzorg
Koenraad
Wethouder Koenraad heeft -in reactie op de stelling van de
CDA-fractie, dat nu geen doelstelling gekoppeld kan
worden aan het terugbrengen van het aantal overbelaste
mantelzorgers aangezien de aantallen niet bekend zijnaangegeven dat een doelstelling kan zijn, dat zoveel
mogelijk mantelzorgers zich laten registreren en dat
hierover gerapporteerd kan worden.

Toelichting
In het voorjaar van 2021 wordt een themabijeenkomst
over 5G voor de raad ingepland.
De themabijeenkomst voor de raad staat gepland op
21 april 2021.

Nr
2021-A6

Datum

Fractie

14-jan-21 RL

Onderwerp
Raadsmededeling 52-2020 Actieplan Mantelzorg
Wethouder Koenraad, heeft in reactie op de suggestie van
de fractie van de Roosendaalse Lijst om
natuurverenigingen te betrekken bij de verdere uitwerking
van het actieplan Mantelzorg, aangegeven dat zij dit een
goede tip vindt. Wethouder Koenraad heeft hierbij
aangegeven, dat als iemand die natuur interessant vindt en
graag wil wandelen, dit in het maatwerk gerealiseerd kan
worden, maar wethouder Koenraad vindt het een goede
suggestie want er zijn misschien meer mogelijkheden. Ze
heeft aangegeven dit mee te zullen nemen als suggestie
om te kijken of men dit aspect nu goed te pakken heeft.
Wethouder Koenraad heeft daarbij aangegeven dat zij dat
nu ter vergadering niet kan zeggen, maar dat ze denkt van
wel en dat er waarschijnlijk wel contact is geweest. Hierbij
heeft wethouder Koenraad aangegeven, dat het inderdaad
niet zo herkenbaar in het boekje is terechtgekomen. De
fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven hier
dan graag de uitkomsten van te zien.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Deze toezegging is afgedaan met raadsmededeling 692021.
Voorstel: afvoeren van de Actielijst.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2021-A1

21-jan-21
(Cie)

CU

Raadsmededeling 57-2020 Actieplan Integrale
Veiligheid
Met ingang van 1 januari 2020 is de toezichtstaak op
illegale prostitutie van de politie overgedragen aan de
gemeente. De ChristenUnie heeft hier ter vergadering
vragen over gesteld en wil graag de stand van zaken
weten. Daarbij heeft de ChristenUnie tevens de vraag
gesteld of er zicht is op de illegale prostitutie binnen de
gemeente Roosendaal.
Samenhangend met dit onderwerp wil de ChristenUnie ook
graag weten of de organisatie CoMensha betrokken wordt
bij de aanpak van mensenhandel. Burgemeester Van
Midden heeft toegezegd de vragen van de ChristenUnie
schriftelijk te zullen beantwoorden.

Portefeuillehouder
Van Midden

Toelichting
Zie afdoeningsbrief van burgemeester Van Midden in
de dagmail van 13 april 2021.
Zodra de beperkingen als gevolg van corona zijn
opgeheven zal burgemeester Van Midden voor de
raad één themabijeenkomst veiligheid organiseren,
waarin - naast ondermijning - ook de onderwerpen
jeugd, zorg & veiligheid en mensenhandel een plaats
krijgen.
Voorstel: afvoeren van Actielijst.
N.B.: de fractie van de ChristenUnie heeft in de
raad van 20 mei 2021 verzocht om deze toezegging
op de Actielijst te laten staan totdat de
bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.

Nr
2021-A2

Datum

Fractie

27-jan-21 VLP

Onderwerp
Raadsvoorstel Kredietvoorstel snelfietsroute F58
Bij de behandeling van dit raadsvoorstel is door de fractie
van de VLP een amendement ingediend ten behoeve van
het ophogen van het krediet voor de aanleg van de
snelfietsroute:
Besluit:
Een extra beslispunt toe te voegen:
3.De netto-investering van € 3.550.000 te verruimen met
€ 300.000 ten behoeve van onvoorziene kosten en de
extra kapitaallasten die hieruit voortvloeien eveneens te
dekken uit het hiervoor in de (meerjaren-)begroting
opgenomen budget voor kapitaallasten en de
begrotingswijziging behorende bij dit raadsvoorstel hierop
aan te passen.
Wethouder Lok heeft in reactie op dit ingediende
amendement 1 aangegeven, dat de snelfietsroute eruit
moet komen te zien zoals in het ontwerp staat. Als lopende
het proces van aanbesteden en het aankopen van gronden
blijkt dat de aanleg ervan duurder uitvalt en er dus een
ontsporing dreigt te ontstaan op het budget, dan komt
wethouder Lok hiervoor terug bij de raad. Op basis van
deze toezegging -waarbij de VLP-fractie verzocht heeft om
deze te plaatsen op de Actielijst- is Amendement 1
ingetrokken.

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
5

Nr
2021-A3

Datum

Fractie

27-jan-21 GL

Onderwerp
RvS Kredietvoorstel snelfietsroute F58
Bij de behandeling is door de fractie van GroenLinks motie 2
‘Fietsers voorop’ in Roosendaal ingediend. Met deze motie
wordt het college verzocht:
1.Om een opzichzelfstaand fietsbeleid op te stellen, inclusief
een overzichtelijk fietsnetwerk met aanduiding van
fietsknooppunten en fietsroutes, gedifferentieerd naar
fietsgebruiksdoelen en naadloos aansluitend op de reeds
bestaande en toekomstige (regionale) fietsnetwerken;
2.Met name het ‘fietser heeft voorrang’ principe toe te passen
bij toekomstige ruimtelijke (her)inrichting van alle
kruisingen/fietsoversteken/rotondes;
3.De uitwerking van dit beleid participatief op te pakken met
de bekende professionele en vrijwillige stakeholders bij
fietsontwikkelingen in de gemeente Roosendaal;
4.De raad hierover vóór 1 september 2021 te informeren;
In reactie heeft wethouder Lok toegezegd een nieuw
hoofdstuk 5 [fietshoofdstuk] in het GVVP te zullen maken. Het
gaat hierbij niet alleen om toekomstige inrichtingen maar ook
om bestaande plekken. Wethouder Lok heeft de fractie van
GroenLinks aangeboden om tafel te gaan om te kijken wat
daarvan alvast in het GGVP kan worden opgenomen en wat
daarbij de belangrijkste bemerkingen zijn. Wethouder Lok
heeft verder toegezegd dat het fietsbeleid participatief
opgepakt wordt met de stakeholders, waarbij de in het dictum
genoemde specifieke punten aan de orde zullen komen. Op
basis van deze toezegging is motie 2 ingetrokken.

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting

Portefeuillehouder
Van Midden

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2021-A6

3-3-2021
Raad

VLP/
PvdA

Poolse Supermarkt Gastelseweg
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven, dat een
gedetailleerde reactie van het college op het Commissie
Ombudsman-rapport op schrift aan de raad zal worden
verstrekt (alle aanbevelingen zullen worden
overgenomen). Tevens zal aan de raad - een reactie op de
moties worden verstrekt, na collegeberaad hierover.

2021-A7

3-3-2021
Raad

VLP/
PvdA

Poolse Supermarkt Gastelseweg
Van Midden
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven, dat de
vragen van bewoners binnen het daartoe ingerichte
kernteam worden opgepakt en uiterlijk binnen twee weken
worden beantwoord. Burgemeester Van Midden heeft
toegezegd dit kernteam te zullen voortzetten, wat ook de
directe betrokkenheid van het voltallige college van B&W
met zich meebrengt. De raad zal steeds tijdig en actief
worden geïnformeerd.
Burgmeester Van Midden heeft de volle energie van het
college van B&W toegezegd, om te komen tot een goede
oplossing, een goede inpassing van de Poolse supermarkt,
hetzij in het huidige straatbeeld hetzij een alternatief.

Toelichting
De brief met de gedetailleerde reactie van het college
op het Commissie Ombudsmanrapport is bij brief in de
Dagmail van 12 maart 2021 aan de raad aangeboden.
Hierin staat dat alle aanbevelingen worden
overgenomen en dat In het college van B&W d.d. 9
maart 2021 is besloten opvolging te geven aan de
motie "Dossier Poolse Supermark" door het dossier
integraal bij de portefeuille van de burgemeester onder
te brengen. In de brief is tevens aangegeven, dat er
een besluitvormingsvoorstel wordt voorbereid waarbij
de raad en de inwoners zullen worden betrokken.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2021-A8

3-3-2021
Raad

VLP/
PvdA

Poolse Supermarkt Gastelseweg
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven, dat er een
overzicht is van de doorloop- en eindtermijnen van vragen
die gesteld zijn. Burgemeester Van Midden heeft
aangegeven, dat indien de raad dit wenst, hij dit overzicht
aan de raad kan doen toekomen.

2021-A10 4-3-2021
CIE

PvdA

Jeugdvisie op Wonen West-Brabant-West
Ten aanzien van door de PvdA-fractie ingebrachte
aspecten met betrekking tot urgentieverklaringen en het
sparen van punten alsmede de beschikbaarheid van
woonvormen, heeft wethouder Van Ginderen toegezegd
hierover in gesprek te zullen gaan met Alwel.
Tevens heeft wethouder Van Ginderen, ook op verzoek
van de PvdA-fractie, aangegeven nader te zullen kijken
naar het instrument gezinsuitplaatsingen/gezinsopnames.

Portefeuillehouder
Van Midden

Van Ginderen

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

2021-A11 18-3-2021
VVD
raad + 20 mei
raad

Onderwerp
Eigenstandige motie - geen mestbewerking in
Roosendaal
Wethouder Theunis heeft, op verzoek van de VVD-fractie,
toegezegd op korte termijn een technische briefing te
zullen organiseren voor de raad t.b.v. een nadere
verdieping op dit onderwerp.

Portefeuillehouder
Theunis

Toelichting
Zie brief 405900 -E- WETHOUDER THEUNIS Afdoening toezegging 2021-A11, in de Dagmail van 8
april 2021. Voorgesteld wordt om met deze schriftelijke
briefing deze toezegging als afgedaan te beschouwen.
De VVD-fractie heeft naar aanleiding van de inspraak
bijeenkomst van 8 april 2021 alsnog gevraagd om een
technische briefing, aanvullend aan de schriftelijke
informatie uit de dagmail van 8 april.

Wethouder Theunis heeft in de raad van 20 mei bij
behandeling van het agendapunt Eigenstandige motie
geen mestbewerking in Roosendaal, op verzoek van de
VVD-fractie toegezegd om met een brief/raadsmededeling
te zullen komen na de nog in te plannen technische
bijeenkomst over mest, waarin dan de inbreng van de
raadsfracties zal worden verwoord, samen met de
verzamelde gegevens met daarbij een schets van het
proces.

2021-A12 24-3-2021
Cie

PvdA

Raadsvragen 380 kV ChristenUnie en PvdA
Theunis
Wethouder Theunis heeft de Commissie toegezegd het
zgn. Petersburgrapport (over magnetische velden) aan de
raad te zullen verstrekken.

2021-A13 31-3-2021
Raad

VVD

Politieke Beschouwingen
Op verzoek van de VVD-fractie zal worden bezien of het
mogelijk is om voor dit jaar een uitzondering te maken op
de reclamebelasting door als gemeente het volledige
bedrag te betalen om zo ondernemers te ontlasten

Lok/Theunis

Nr

Datum

2021-A15 1-4-2021
Cie

Fractie

Onderwerp

VLP/
CDA

RM 15-2021 Aanwijzen Stemlokalen
Burgemeester Van Midden heeft, op verzoek van de VLPfractie, aangegeven in de voorbereiding op de
verkiezingen van volgend jaar goed te zullen kijken naar
een zo’n goed mogelijke dichtheid en toegankelijkheid van
de stemlokalen (een en ander ook afhankelijk van of de
verkiezingen dan vrij van COVID-maatregelen zullen zijn).
Burgemeester Van Midden heeft daarbij aangegeven, dat
hij belang hecht aan maatregelen die de opkomst bij de
lokale verkiezingen bevorderden. Hierbij zal tevens worden
bezien of het gebruik van zgn. mobiele kantoorunits (zoals
bijv. op de Kade) kan worden geïntensiveerd in het licht
van die hogere opkomst.

Portefeuillehouder
Van Midden

Op verzoek van de CDA-fractie zal de weerbaarheid van
medewerkers op de stembureaus ook als aandachtspunt
worden meegenomen in de voorbereidingen op de
verkiezingen van volgend jaar.

2021-A16 1-4-2021
Cie

VLP

Raadsvoorstel Woonzorgvisie “Gezond Leven”
Koenraad
Wethouder Koenraad heeft op vraag van de VLP-fractie
toegezegd dat de raad betrokken zal worden bij de pilots
waarin indicatieloos gewerkt zal worden en dat voordat het
college de financiering voor WMO-begeleiding gaat
inregelen, zij de raad in de gelegenheid zal stellen om
wensen en bedenkingen aan te geven. De VLP-fractie
heeft de griffie verzocht om dit als toezegging op de
Actielijst te noteren.

Toelichting

Nr

Datum

2021-A18 15-4-2021
commissie

2021-A19 15-4-2021
commissie

Fractie

Onderwerp

VVD

Onderzoek nascheiding huishoudelijk afval
Op vraag van de VVD-fractie, heeft wethouder Koenraad
aangegeven dat de evaluatie van de wijkgerichte aanpak
zwerfafval en bijplaatsingen in Westrand voor 1 oktober
2021 richting raad komt.

Div.

Portefeuillehouder
Koenraad

Lobby Goederenspoor
Lok
Wethouder Lok heeft aangegeven binnenkort een
vervolggesprek te hebben van het ambtelijk/bestuurlijk
overleg met gemeenten Halderberge, Moerdijk, Dordrecht,
Zwijndrecht, de RWB en de Provincie. Na deze
bijeenkomst zal wethouder Lok kijken of er een
gezamenlijke bijeenkomst met de raden van Halderberge,
Moerdijk en Roosendaal kan worden georganiseerd.

Toelichting
Zie brief wethouder Koenraad d.d. 2 november 2021
over PBD containers en de pilot in de Westrand.
In november en december worden alle gegevens
geanalyseerd en wordt er een evaluatie opgesteld met
aanbevelingen. De raad wordt hierover geïnformeerd.
Wethouder Lok is in de raad van 20 mei jl. bij aanvang
van agendapunt 7d (lobby Goederenspoor) verzocht
om een update/stand van zaken te verzorgen. Hierin
heeft wethouder Lok geadviseerd om de moties
behorende bij dit agendapunt nog even aan te houden.
Er komt namelijk nog een gezamenlijke
raadsledenbijeenkomst over dit onderwerp voor
Moerdijk, Halderberge en Roosendaal.

Nr
2021-A22

Datum

Fractie

27-mei-21 PvdA
D66
RL

Onderwerp
Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening
Wethouder Koenraad heeft aangegeven, het idee van de
PvdA-fractie voor een plan om als gemeente de schulden
van jongeren over te nemen en ze vervolgens te
begeleiden naar scholing en werk te willen onderzoeken en
dit nader uit te willen werken in het uitvoeringsplan dat nog
komt. Wethouder Koenraad heeft op verzoek van fracties
Roosendaalse Lijst en D66 tevens aangegeven in dit
uitvoeringsplan mee te willen nemen hoe met
bewindvoering om te gaan. Wethouder Koenraad heeft
naar aanleiding van een vraag van D66 ook aangegeven te
zullen kijken naar aandacht voor de basisschooljeugd en
daarbij: of het wel/niet zinvol is om lessen te geven op de
basisschool over schulden.
Het uitvoeringsprogramma verwacht wethouder Koenraad
kort na de zomer aan de raad te kunnen presenteren.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Zie raadsmededeling 72-2021 Uitvoeringsagenda
Integrale Schuldhulpverlening.

Voorstel: afvoeren van de actielijst.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Theunis/Raad

2021-A23 3-6-2021
Cie.

Concept Omgevingsvisie (m.b.t. Omgevingswet)
Vanuit de commissie is aangegeven, dat de raad behoefte
heeft om zich nader voor te bereiden op de komst van de
nieuwe Omgevingswet (bijv. op welke punten de raad
bindend advies wil geven en op welke punten er
participatie zou moeten plaatsvinden, bevoegdheden raad
versus college, enz.). Wethouder Theunis heeft hierop
aangegeven, dat er in ieder geval al een themabijeenkomst
in de planning staat, meer gericht op de invoering van de
Omgevingswet. Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens de
themabijeenkomstenavond op 7 juli 2021. Vanuit de
commissie is bovendien aangeven, dat men hier na de
zomer nog een bijeenkomst voor belegd wil zien, met als
doel dat de raad hier zelf een positie op in kan nemen.

2021-A24 10-6-2021
Cie.

Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke
Van
Regelingen
Midden/Raad
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven dat, op het
moment dat de raad gaat werken met rapporteurs op de
gemeenschappelijke regelingen, het dan goed is om daar
ook ondersteuning bij te hebben. Burgmeester Van Midden
heeft daarbij aangeboden om voor een pilot (van een jaar)
op de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
ambtelijke ondersteuning beschikbaar te stellen.

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

2021-A25 10-6-2021
Cie.

2021-A26 10-6-2021
Cie.

Onderwerp
Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke
Regelingen - Veiligheidsregio
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven dat als
gevolg van de corona-crisis een aantal beleidsvragen
vooruit wordt geschoven. Burgemeester Van Midden heeft
hierbij aangegeven dat delen van het beleid alsnog
gecontinueerd zijn via de gemeente, maar dat dit niet voor
alles geldt. Als voorbeeld heeft hij hierbij het
gebiedsgericht werken genoemd. Burgemeester Van
Midden zal hier aandacht voor vragen bij het AB van de
Veiligheidsregio en daarbij uitzoeken wat er concreet
vooruit wordt geschoven

VVD

Portefeuillehouder
Van Midden

Zienswijzen begrotingen 2022- Gemeenschappelijke
Van Ginderen
Regelingen
Wethouder Van Ginderen heeft m.b.t. RBL aangegeven de
vraag van de VVD-fractie uit te zullen zoeken of het
technisch mogelijk zou zijn om cofinanciering met de
gemeente te realiseren om gezamenlijk leerlingen terug in
de schoolbanken te krijgen, mocht dat nodig zijn. Hierbij
heeft wethouder Van Ginderen aangegeven dat dit een
punt is wat dan in overleg met de scholen en
schoolbesturen moet worden besproken. De uitkomst
hiervan zal wethouder van Ginderen dan laten weten.

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

2021-A27 10-6-2021
Cie.

2021-A28 10-6-2021
Cie.

Onderwerp
Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke
Regelingen
Wethouder Van Ginderen heeft, ten aanzien van de
opmerkingen vanuit de Commissie met betrekking tot het
ontbreken van financiële kengetallen en prestatieindicatoren bij de begroting van de WVS aangegeven, dat
hij de raad het rapport van Berenschot nog een keer zal
toesturen. Wethouder van Ginderen heeft daarbij de
Commissie aangeboden om in het najaar in
gezamenlijkheid dit rapport nog een keer door te nemen, in
combinatie met een bezoek aan WVS.
Wethouder van Ginderen heeft hierbij tevens aangegeven
dat dan verder kan worden gesproken over de zorgen die
in de Commissie zijn geuit over het controleren van (de
doelmatigheid van) de WVS. Het gaat de Commissie
erom, dat zonder financiële kengetallen en prestatieindicatoren de controlerende taak van de raad niet goed
kan worden uitgevoerd.

RL

Portefeuillehouder
Van
Ginderen/Raad

Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke
Van
Regelingen
Ginderen/Raad
In reactie op de vraag van de Roosendaalse Lijst naar de
stand van zaken m.b.t. de ketensamenwerking, heeft
wethouder Van Ginderen aangegeven dat dit best
moeizaam is verlopen, maar dat er sinds een driekwartjaar
sprake is van een flow. Er is een ketenplan opgesteld en er
wordt proefgedraaid met de ketenbegroting, maar dit kan
nog niet worden gedeeld met de raad. Daarbij heeft
wethouder Van Ginderen aangegeven dat het een goed
moment zou zijn om in het najaar met de raad in te
zoomen op de ketensamenwerking en wat dat tot dan toe
heeft opgeleverd. Wethouder Van Ginderen heeft hierbij
aangegeven dat hij dan tevens bij de raad kan ophalen of
er nog aanbevelingen zijn.

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2021-A29 10-6-2021
Cie.

GL

Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke
Regelingen
Ten aanzien van de vraag van GroenLinks m.b.t. de
Groenvoorziening, waarbij het investeringsbeleid is
ingekrompen en waarbij dus een toelichting op de effecten
van de opdrachten voor het groenbeleid gewenst is, heeft
wethouder Van Ginderen aangegeven dat het op dit
moment nog iets te vroeg is om daar iets over te kunnen
zeggen. Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven dat,
zodra hij daar een beeld van heeft, hij de raad hierover zal
informeren.

2021-A30 10-6-2021
Cie.

BBR

Zienswijzen Begrotingen 2022 Gemeenschappelijke
Regelingen - ICT-Samenwerking
Wethouder Lok heeft, op verzoek van de fractie Burger
Belangen Roosendaal, toegezegd om het rapport van
KokxDeVoogd nog met de raad te zullen delen.

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Lok

Toelichting

Nr
2021-A31

Datum

Fractie

10-jun-21

Onderwerp
Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke
Regelingen
Ten aanzien van de RWB heeft wethouder Theunis
aangegeven dat men op alle fronten intensief bezig is om
ambitie te tonen voor de regio. De zorg van het DB en AB
van de RWB gaat over de benodigde financiën; wat
hebben de gemeenten over voor de RWB ten aanzien van
deze ambities? Wethouder Theunis zou graag zien dat
deze ambities goed worden overgedragen aan de nieuwe
gemeenteraad [2022] in goede proposities en doet daarbij
het voorstel om hier in het najaar met de raad verder op
door te spreken.

Portefeuillehouder
Theunis/Raad

Wethouder Theunis heeft de Commissie voorgesteld, om
in het najaar goed te kijken naar wat de focuspunten zijn bij
de diverse gemeenschappelijke regelingen. Dit ook om aan
de nieuwe gemeenteraad door te geven.

2021-A32

10-jun-21 VVD

Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke
Theunis
Regelingen
De VVD-fractie heeft verzocht om in de zienswijzen
standaard specifiek aandacht te vragen wanneer er sprake
is van een financieel tekort bij een gemeenschappelijke
regeling (vergelijkbaar met de toezegging van vorig jaar
m.b.t. het herhalen van issues die bij diverse
gemeenschappelijke regelingen elk jaar weer terugkeren in
de zienswijzen). Wethouder Theunis heeft aangegeven dit
een goede suggestie te vinden en heeft toegezegd deze
suggestie over te zullen nemen [zienswijzen begrotingen
2023 e.v.].

Toelichting

Nr
2021-A33

Datum
10-jun-21

2021-A34 16 jun-21
Cie.

Fractie

Onderwerp
Geurverordening_Concept Omgevingsvisie
Wethouder Theunis adviseert de Commissie om in de
Omgevingsvisie te borgen, dat er een integraal
toetsingskader komt en stelt voor om dit voor de
vaststelling van de Omgevingsvisie [november 2021]
nader -en goed overdacht- met elkaar te bespreken. Dit
zodat hieraan in het begin van de nieuwe raadsperiode
(raad en college gezamenlijk) concreet gewerkt kan
worden [nadere uitwerking in de Omgevingsplannen]. Dit
hoeft nog niet voor het raadsbesluit dat de raad op 17 juni
a.s. gaat nemen ten aanzien van het vrijgeven van het
concept Omgevingsvisie voor inspraak. Wethouder
Theunis adviseert de Commissie hier juist de tijd voor te
nemen en om de komende maanden nog te benutten om
te kijken wat hierover kan worden vastgelegd in de
Omgevingsvisie.

Portefeuillehouder
Theunis/Raad

Investeringsagenda Coronaherstel Brabant
Van Ginderen
Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven dat hij blij is
dat de gemeente heeft aan kunnen haken bij de Actie- en
investeringsagenda van de Provincie Noord-Brabant. De
Provincie wil versnellen. Er is nu gelegenheid om
subsidiegelden aan te vragen en een aantal aanvragen
lopen al, maar het is nog te vroeg om daar nu richting de
raad over terug te koppelen. Wethouder van Ginderen
heeft aangegeven, dat hij de raad hierover naar verachting
na de zomer een update op kan verzorgen.

Toelichting

Nr

Datum

2021-A35 16-jun-21
Cie.

Fractie

Onderwerp

PvdA
VLP

Investeringsagenda Coronaherstel Brabant
Op het moment dat er een tweede tranche aan zit te
komen, wil wethouder Van Ginderen de input vanuit de
raad via een themabijeenkomst ophalen. De suggesties die
de PvdA ter vergadering heeft ingebracht vindt wethouder
van Ginderen in ieder geval al interessant.

Portefeuillehouder
Van Ginderen

De VLP-fractie heeft het voorstel gedaan om de door
wethouder Van Ginderen benoemde ophaalronde in een
commissievergadering (in plaats van een
themabijeenkomst) in te plannen.

2021-A36 16-jun-21
Cie.

2021-A37 16-jun-21
Cie.

Rapport Eigenwijs Transformeren
Van Ginderen
Wethouder Van Ginderen heeft toegezegd, dat het
dashboard heel kort na en misschien nog wel net voor het
zomerreces in een eerste concept zal worden verstrekt aan
de raad.

VVD

Rapport Eigenwijs Transformeren
Wethouder Van Ginderen heeft, op verzoek van de VVDfractie, aangegeven dat hij een overzicht m.b.t. de
aantallen en de termijnen t.a.v. hoe lang men op
wachtlijsten staat, schriftelijk na zal zenden.

Van Ginderen

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

2021-A38 16-jun-21
Cie.

Onderwerp
Regionale Samenwerking Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang
Wethouder Koenraad heeft aangegeven voor de raad na
het zomerreces een nieuwe themabijeenkomst over dit
onderwerp te willen organiseren. In deze
themabijeenkomst kan dan ook meer worden ingegaan op
o.a. de verslavingszorg en op de aanpak zwerfjongeren.

Portefeuillehouder
Koenraad

2021-A39 16-jun-21
Cie.

CDA

Jeugdontbijt en Kinderarmoede
Koenraad
Wethouder Koenraad heeft, ten aanzien van de suggestie
van het CDA om ook de beroepsgroep onderwijs expliciet
aan tafel uit te nodigen, aangegeven dit een goede
suggestie te vinden. Zodra dit kan, zal zij dit organiseren.

2021-A40 1-jul-21
Cie

VLP/RL

Raadsvoostel Jaarstukken 2020
Theunis
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat de
onderhoudsvoorziening zal worden overgeheveld naar de
bestemmingsreserve. Deze zal helemaal worden
uitgeplozen, waarbij zal worden gekeken of onderdelen
wel/niet thuishoren in de voorziening (d.w.z.: of er wel/geen
verplichting op rust). Dit onderzoek zal voor de nieuwe
bestuursperiode gedaan zijn (wordt naar verwachting dit
jaar nog afgerond). Na de gehele analyse zal een bedrag
overblijven, waarbij aan de raad zal worden voorgesteld dit
bedrag terug te storten in de onderhoudsvoorziening.

Toelichting

Nr

Datum

Portefeuillehouder
Raadsvoorstel Gastheerschap in de wijk (Parkrangers) Van Midden
Burgmeester Van Midden heeft aangegeven de raad na
het zomerreces een brief te zullen sturen om aan te geven
hoe de pilot loopt.

Fractie

Onderwerp

2021-A42 8-7-2021
Raad

PvdA

Raadsvoorstel Verlenging ondernemersfonds
Lok
Binnenstad
Bij dit raadsvoorstel is een motie ingediend door de PvdA:
Sterke sturing op Roosendaalpromotie en
binnenstadspromotie .
De PvdA-fractie heeft deze motie ingetrokken, nadat
wethouder Lok heeft toegezegd een themabijeenkomst te
zullen organiseren, waarin aandacht zal worden besteed
aan de aspecten zoals in de motie staan verwoord.

2021-A43 15-7-2021
Cie.

D66

Kadernota 2022
Koenraad
Wethouder Koenraad heeft, op vraag van de fractie van
D66, toegezegd om de beschikbaarheid van de diverse
mogelijkheden i.h.k.v. armoedeondersteuning [stichting
Paul, stichting Leergeld, enz.] ook aan kinderen zelf toe te
lichten, mee te zullen nemen in het kinderarmoedebeleid.

2021-A44 15-7-2021
Cie.

GL

Kadernota 2022
Wethouder van Ginderen heeft, op verzoek van de fractie
van GroenLinks, toegezegd te zullen onderzoeken of er
verruiming van de OV-meedoenpas [voor 9.00 uur]
mogelijk is.

2021-A41 6-jul-21
Cie

Van Ginderen

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Raaijmakers

2021-A45 9-9-2021
Cie

PvdA/RL Raadsvoorstel Multifunctioneel gebouw Nispen
Wethouder Raaijmakers heeft ter toelichting op dit
/CDA
onderwerp haar brief nog nader toegelicht. Hierbij heeft zij
aangegeven, dat de BNG nu vereist, dat eerst de
aanbestedingsprocedure doorlopen moet worden zodat
bekend is wat de investering zal worden alvorens de
hoogte van de gemeentegarantie kan worden bepaald. Dit
is nog niet eerder voorgekomen. De verwachting is dat dit
maanden kan gaan duren. De PvdA-fractie heeft
wethouder Raaijmakers gevraagd om de eerdere
antwoorden hieromtrent die bij de Kadernota zijn gegeven,
te herzien met de kennis van nu. Wethouder Raaijmakers
heeft aangegeven dit de raad schriftelijk te zullen laten
weten. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft
aangegeven dat zij graag geïnformeerd wordt over
eventuele andere dossiers waarin dit speelt. De CDAfractie heeft wethouder Raaijmakers verzocht om de raad
goed op de hoogte te houden in dit proces.

2021-A46 9-9-2021
Cie

CDA/RL Roosendaal Natuurstad
Raaijmakers
Wethouder Raaijmakers heeft op vraag van de fractie van
het CDA toegezegd, dat ze zal kijken of ondersteuning
t.b.v. vergroening van de schoolpleinen meegenomen kan
worden in het stimuleringsmaatregelenpakket.
Op de vraag van de fracties van de Roosendaalse Lijst en
het CDA over kunst op de rotondes in Nispen, heeft
wethouder Raaijmakers aangegeven hierover het gesprek
aan te zullen gaan met de Provincie.

Toelichting
Ten aanzien van de toezegging aan de PvdA-fractie:
Zie afdoeningsbrief wethouder Raaijmakers in Dagmail
d.d. 5 oktober 2021: er is geen aanleiding om de
antwoorden die gegeven zijn bij de Kadernota te
herzien.

Nr

Datum

2021-A47 9-9-2021
Cie

Fractie

Onderwerp

Div.

Integraal Dierenwelzijnsbeleid
Aan het einde van het jaar ontvangt de raad een update
van de kwartiermaker met een stand van zaken en een
stappenplan m.b.t. welke projecten er in 2022 zullen
worden opgepakt.
Op vraag van de fracties van Burger Belangen Roosendaal
en GroenLinks heeft wethouder Raaijmakers aangegeven
dat de mogelijkheid/wenselijkheid van een zgn.
Dierenvoedselbank in de inventarisatie kan worden
meegenomen.
Op de suggestie van de fractie van de Roosendaalse Lijst
om gedurende het proces al te communiceren over zgn.
quick-wins, heeft wethouder Raaijmakers aangegeven, dat
ze met de kwartiermaker zal kijken of er al iets
gerapporteerd kan worden over quick-wins.
De fractie van de VVD heeft de beperkte scope van kleine
dieren (van honden en katten) opgemerkt en daarbij de
vraag gesteld of er ook nog aandacht komt voor
andersoortige kleine dieren. Hierop heeft wethouder
Raaijmakers aangegeven, dat zij dit punt zal aanreiken aan
de kwartiermaker.

Portefeuillehouder
Raaijmakers

Toelichting

Nr

Datum

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Fractie

Onderwerp

2021-A48 16-9-2021
cie

Div.

Beweegvisie-Fit-akkoord
Wethouder van Ginderen heeft op vragen vanuit de
commissie aangegeven dat in de uitwerking van de
beweegvisie ook denksporten en mentale gesteldheid van
inwoners zullen worden betrokken. In de uitwerking gaat
het dus niet enkel om de fysieke gezondheid maar ook om
de mentale gezondheid van inwoners (fysiek en mentaal
fit).
Ten aanzien van de suggestie van de fractie van de
ChristenUnie over het bereiken van de mensen met een
smalle beurs door informatieverstrekking hierover te
koppelen aan bijv. het moment van de aanvraag van een
uitkering, heeft wethouder van Ginderen aangeven, dat hij
deze suggestie een goede suggestie vindt en dat hij deze
mee zal nemen.
Wethouder Van Ginderen heeft op vraag van de fractie
van de Roosendaalse Lijst om de voedselbank te
betrekken bij de uitvoering van het project -i.r.t. het
bereiken van mensen met een smalle beurs- aangegeven
dat hij dit een goede suggestie vindt en of dit al gebeurd,
hij zal moeten uitzoeken.
Wethouder van Ginderen heeft op vraag van de fractie van
GroenLinks of het zinvol kan zijn om ook in het
volwassenonderwijs de verbinding met sport en bewegen
te leggen, aangegeven dit zo niet te weten en dat hij dit
eerst nader moet uitzoeken.
Op suggestie van de PvdA-fractie om de (eerste lijns)
gezondheidszorg meer te betrekken, heeft wethouder Van
Ginderen aangegeven dat hij dit wil opnemen met collegawethouder Koenraad.

2021-A49 16-9-2021
cie

VVD

Beweegvisie-Fit-akkoord
Van Ginderen
Wethouder Van Ginderen heeft, op vraag van de VVDfractie m.b.t. een nadere interpretatie van punt 3.2 van het
Fit!-akkoord (m.b.t. renovatie) aangegeven, hier schriftelijk
bij de raad op terug te zullen komen.

Toelichting

Nr

Datum

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Fractie

Onderwerp

2021-A50 16-9-2021
cie

PvdA

Eigenwijs Transformeren
Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven dat er een
themabijeenkomst zal worden georganiseerd voor de raad
op het moment dat het dashboard gereed is.

2021-A51 16-9-2021
cie

PvdA

Kwikstart-app
Wethouder Van Ginderen heeft op vraag van de fractie
van de PvdA , of de wethouder voornemens is om de
Kwikstart-app van informatie te voorzien t.b.v. het gebruik
van deze app, aangegeven dat hij dit nog even wil
overleggen met zijn collega’s in de regio en heeft
toegezegd de raad hierover na volgende week te zullen
informeren.

Van Ginderen

2021-A52 23-9-2021
Raad

VLP

Thorbeckelaan 237
Wethouder Lok heeft, op een verzoek van de VLP,
toegezegd dat hij een steekproef zal doen onder
afgegeven omgevingsvergunningen om vast te stellen of
het in het verleden vaker is voorgekomen, dat afgegeven
vergunningen niet/niet afdoende getoetst zijn aan het
geldende bestemmingsplan

Lok

wethouder Lok heeft toegezegd om voor toekomstige
bestemmingsplannen uit te zoeken of de definitiebepaling
zoals is opgenomen in de Regels onder 1.3 niet afwijkend
is met hetgeen wordt beoogd met de definitiebepaling
zoals vermeld onder 1.26.

Toelichting

Nr

Datum

Portefeuillehouder
Raaijmakers

Fractie

Onderwerp

2021-A53 23-9-2021
Raad

VVD

Roosendaal Natuurstad
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven, dat wanneer in
de toekomst mocht blijken dat tegen de grenzen van het
budget wordt aangelopen, zij hiervoor dan terug zal komen
bij de raad. De voorzitter heeft hierbij opgemerkt, dat dit als
toezegging zal worden genoteerd.

2021-A54 30-9-21
Cie.

VLP

Raadsmededeling 50-2021
Van Ginderen
Op de (technische) vraag van de fractie van de VLP of de
verleende omgevingsvergunningen aan de Protonweg en
Atoomweg nog een bestemmingsplanwijziging vereist van
de gemeenteraad en, indien niet, welke regels binnen het
bestemmingsplan hierbij dan worden toegepast, heeft
wethouder Van Ginderen toegezegd hier schriftelijk bij de
raad op terug te zullen komen.

2021-A55 30-9-21
Cie.

D66

Raadsvoorstel Arbeidsmigranten in Roosendaal
Van Ginderen
Op vraag van de fractie van D66 wanneer de
gemeentelijke website wordt vertaald naar meerdere talen
(naar aanleiding van een eerder aangenomen motie van
de raad) heeft wethouder van Ginderen aangegeven hier
nog naar te zullen kijken (en ook naar het toepassen van
QR-codes).
Wethouder Van Ginderen heeft, op verzoek van de fracties
van D66 en PvdA, aangegeven het instellen van een
aparte BRP-BOA in overweging te willen nemen, wanneer
deze mede als middel kan worden ingezet om de overlast
bij overbewoonde panden aan te pakken.

Toelichting

Nr

Datum

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Fractie

Onderwerp

2021-A56 30-9-21
Cie.

VLP

Raadsvoorstel Arbeidsmigranten in Roosendaal
Wethouder van Ginderen heeft, in reactie op diverse
fracties om haast te maken met de
huisvestingsverordening, aangegeven dat het goed
regelen van een huisvestingsverordening en
toetsingscriteria, etc. nou eenmaal tijd vraagt. Hij wil hier
geen datum op plakken, maar vraagt de Commissie om tijd
om dit goed in te kunnen vullen en om te bezien of dit het
juiste instrumentarium is. Die afweging wordt op dit
moment gemaakt. De VLP-fractie heeft verzocht om dit als
punt op de actielijst te plaatsen zodat de raad over de
voortgang op de hoogte wordt gehouden.

2021-A58 30-9-21
Cie.

Div.

Raadsvoorstel Jeugdagenda
Van Ginderen
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat eind 2022
een evaluatie van de Jeugdagenda plaats zal vinden

2021-A59 30-9-21
Cie.

VLP/GL

Raadsvoorstel Jeugdagenda
Van Ginderen
Wethouder Van Ginderen heeft op verzoek van de fractie
van de VLP aangegeven nog even te zullen kijken naar de
cijfers in de introtekst m.b.t. percentages opleidingsniveaus
en dat hij zal terugkomen op de vraag of deze cijfers
wel/niet kloppen.
Wethouder Van Ginderen kijkt, op vraag van de fractie van
GroenLinks, nog even na waarom Rotterdam genoemd is.
Ook kijkt hij na wat de afspraken/stand van zaken omtrent
de Gelijke Kansen Alliantie zijn.

Toelichting
In de raad van 7 oktober 2021 is ook een
amendement: "Aanscherping nota arbeidsmigranten
t.a.v. huisvestingsverordening" aangenomen.

Nr
2021-A60

Datum

Fractie

14-okt-21 VLP

Onderwerp
Interpellatie doordecentralisatie
onderwijshuisvesting_HPO
Wethouder van Ginderen heeft ter vergadering
aangegeven, dat de onderhandelingen over de
doordecentralisatie Primair Onderwijs 4 oktober jl. definitief
tot een einde zijn gekomen. De doordecentralisatie van de
onderwijshuisvesting in het Primair Onderwijs vindt geen
doorgang. Dit betekent dat de gemeente op conventionele
wijze uitvoering zal blijven geven aan haar
verantwoordelijkheid m.b.t. de onderwijshuisvesting van
het primair onderwijs in de gemeente. De gespreken over
het HPO zijn enkele weken geleden opgestart. Volgende
week volgt er nog een gesprek. Afhankelijk van de
uitkomsten van dat gesprek verwacht wethouder Van
Ginderen op korte termijn een voorstel voor een HPO aan
de raad aan te kunnen bieden. Wethouder Van Ginderen
zal de raad in een brief berichten over de uitkomsten van
het gesprek.

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Toelichting
Het raadsvoorstel HPO is in de Dagmail van 30
november 2021 aan de raad overgedragen en wordt
behandeld in de raadscyclus van 2e helft december
'21.

Nr

Datum

2021-A61 21-okt-21
Cie

Fractie

Onderwerp

VLP/GL

146-2021 Beantwoording raadsvragen Ongeval
Burgemeester Schneiderlaan
Wethouder Lok heeft aangegeven een veiligheidsanalyse
te zullen laten uitvoeren door een extern bureau om vast te
kunnen stellen wat er in de tussenperiode tot 2026 kan
worden gedaan zodat het op deze locatie (kruising
Burgemeester Schneiderlaan-Gezellelaan) veiliger wordt.
Wethouder Lok heeft hierbij aangegeven de raad van
tussentijds te nemen maatregelen (tot 2026) op de hoogte
te zullen brengen.

Portefeuillehouder
Lok

Op vraag van de fractie van GroenLinks of er nog andere
gegevensbronnen zijn die gebruikt kunnen worden, heeft
wethouder Lok aangegeven dat hij zal kijken of dit soort
bronnen er zijn en hoe eventueel aanvullende gegevens
kunnen worden verkregen (via provincie, ministerie, etc.).
Wethouder Lok heeft op vraag van de fractie van
GroenLinks tevens aangegeven aan wethouder
Raaijmakers de vraag te zullen voorleggen of de aan de
reconstructie van de Burgemeester Schneiderlaan
aanpalende kruisingen (bijv. parkeerplaats Lindenburg)
ook worden meegenomen.

2021-A62 17-11-2021
Cie

PvdA

Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging Werkplein 2021 Van Ginderen
Wethouder van Ginderen kijkt met belangstelling naar
ontwikkelingen in Tilburg. De initiatieven die in Tilburg naar
voren zijn gebracht zijn behoorlijk baanbrekend.
Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven dat hij dat met
plezier binnen het Werkplein wil bespreken en doornemen
wat daarin de kansen zijn. Wethouder Van Ginderen heeft
aangegeven de gemeenteraad hier nog voor de
verkiezingen in maart 2022 over terug te zullen koppelen.

Toelichting

Nr

Datum

2021-A63 25-11-2021
Cie.

Fractie

Onderwerp

VVD

Raadsvoorstel wijziging APV
De fractie van de VVD heeft ter vergadering aangegeven
een amendement te overwegen m.b.t. opname in de APV
van een verbod op straatintimidatie. Burgemeester van
Midden heeft hierop toegezegd te zullen onderzoeken of in
Roosendaal behoefte is aan een dergelijk artikel en zo ja,
wat voor bepaling daarvoor dan in de APV zou kunnen
worden opgenomen (én of hier concreet op kan worden
gehandhaafd). Dit zou dan zijn ten behoeve van een
eventuele volgende wijziging op de APV. Hierbij heeft de
VVD-fractie de voorbeelden van de gemeenten Alkmaar en
Enschede aan de burgemeester aangereikt.
Burgemeester Van Midden heeft hierbij overigens wel
aangegeven, dat hij hierbij echt wil kijken of de APV
hiervoor het juiste mechanisme is, of dat hier wellicht een
andere, niet aan de APV-gerelateerde aanpak voor nodig
is.

Portefeuillehouder
Van Midden

Toelichting

