
Motielijst

OPENSTAAND
Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-M1 26-jan-17 VLP Eigenstandige Motie - Voorkomen sluiting buurthuizen

Draagt het college op:

1. Te komen tot een andere subsidiestructuur voor dorps- en 

buurthuizen, waarbij maatwerk en accentverschuiving van ‘steen 

gesubsidieerd’ naar ‘activiteit gesubsidieerd’ uitgangspunten zijn en 

deze te voorzien van een upgrade.

2. Voor de behandeling van de financiële ruimte met een plan te 

komen, dat ervoor zorgt dat buurthuis organisaties, bij bewezen 

behoefte in wijk of dorp, niet zonder huisvesting voor hun huidige en 

geplande activiteiten geraken en dat deze, bij voorkeur maar niet 

uitsluitend, in hun huidige huisvesting gecontinueerd kunnen worden

Raaijmakers Brief in Dagmail 8 april 2020: 

Halverwege vorig jaar is er een onafhankelijk 

onderzoek gestart naar de dorps- en wijkhuizen. Doel 

van het onderzoek is om de buurthuizen 

toekomstbestendig te maken, waarbij ook wordt 

gekeken naar de rol van de gemeente, 

buurthuisbesturen, beheerders en andere partners. 

Het onderzoek is inmiddels afgerond en er ligt een 

advies m.b.t. de toekomstbestendigheid van de 

buurthuizen en een daarbij passende ondersteunings- 

en financieringsstructuur. Vanwege de maatregelen 

rondom corona is het nog niet gelukt de bevindingen 

vanuit het onderzoek en het advies terug te koppelen 

en te bespreken met alle relevante partijen. Volgens 

het subsidiebeleid dienen subsidieregelingen voor 

2021 voor 1 juli te worden vastgesteld. I.v.m. huidige 

situatie is het niet haalbaar om de toekomstige koers 

m.b.t. buurthuizen tijdig afgestemd, uitgewerkt en 

ingeregeld te krijgen. Daarom is er sprake een 

overgangsjaar.Tweede helft dit jaar en in 2021 zullen 

de nodige voorbereidingen worden getroffen voor de 

nieuwe ondersteunings- en financieringsstructuur die 

dan in 2022 wordt geïmplementeerd. 

 

Update in dagmail 7 juli 2020: Lisbrief 290929-E-

WETHOUDER-RAAIJMAKERS-Onderzoek-

buurthuizen.

2017-M8 20-apr-17 VLP Motie Borging Groene Monumenten

Draagt het college op te komen tot een inventarisatie van Historische 

Groenstructuren en zichtlijnen en dit juridisch te borgen.

Raaijmakers



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-M10 8-jun-17 CDA Motie Energiescan Woningen

Besluit het college te verzoeken:

� Een pilot Energiescan woningen te starten waarmee voor maximaal 

100 particuliere woningen in 2017 door de energieambassadeurs een 

gratis energiescan met maatregeladvies wordt uitgevoerd;

� De gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2018 te informeren 

over de resultaten van de pilot;

� Hiervoor samen met de energieambassadeurs, lokale installateurs 

en andere betrokkenen een gezamenlijke (voorlichtings)campagne te 

initiëren;

� Deze pilot en de financiële consequenties te betrekken bij de 

financiële voorstellen uit het Actieplan Roosendaal Futureproof in de 

Kadernota.

Koenraad



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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.

Van Ginderen 1e begrotingsraad 25 oktober 2017: 

Een voorstel voor het integrale armoedebeleid komt 

voor 9 november a.s. richting raad. 

Raadsmededeling 69-2017 Beleidsnotitie Integraal 

armoedebeleid: De centrale visie van de beleidsnota 

Integraal Armoedebeleid en de aanbevelingen die 

hieruit voortvloeien zullen worden meegenomen naar 

de volgende bestuursperiode.

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 Noord-

Brabanste 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. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-M15 13-7-2017

Raad

SP Motie onderzoek structureel meer geld voor MBO-studenten

(KADERNOTA 2018)

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.

Koenraad 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. 

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.

Van Ginderen



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2017-M28 30-11-2017 VVD Eigenstandige Motie - Maak Roosendaal toegankelijk voor 

iedereen

Verzoekt het college om: 

1. Aan de slag te gaan met het VN-Verdrag door in het voorjaar van 

2018 te komen met een overzicht van wat we al doen op dit vlak 

gekoppeld aan een actieplan waarin door middel van speerpunten en 

thema's prioriteiten worden aangegeven over de wijze waarop 

Roosendaal de komende jaren expliciet uitvoering geeft aan het VN-

Verdrag. 

2. Vanaf 1 juni 2018 in de zich daarvoor lenende nota's en 

raadsvoorstellen tijdelijk voor een periode van 3 jaar een paragraaf 

'inclusief beleid' op te nemen.

Koenraad Raadsmededeling 27-2018 Uitvoering motie 

Roosendaal toegankelijk voor iedereen is op 20 juni 

2018 aangeboden via de Dagmail. In deze 

raadsmededeling wordt aangegeven op welke manier 

het college de motie heeft opgepakt en hoe deze 

verder wordt uitgewerkt. De raad ontvangt in het 

najaar de uitkomsten van de quickscan (overzicht van 

wat er wel en niet al wordt gedaan op het vlak van het 

VN-Verdrag). Op 14 november 2018 wordt de raad 

uitgenodigd voor een raadsinformatieavond.  

2018-M3 1-mrt-18 ND 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.

Lok 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'

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;

Lok



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-M9 11-10-2018 CDA/D66 Eigenstandige motie jaarlijkse dag van de Roosendaalse 

Democratie

Verzoekt het college:

•Medewerking te verlenen en financiële middelen vrij te maken om 

structureel op jaarlijkse basis een Dag van de Roosendaalse 

democratie te organiseren voor de leerlingen van het middelbaar 

onderwijs (bovenbouw), het middelbaar beroepsonderwijs en de 

Associate Degrees Academie, onder leiding van de Griffie. 

•De organisatie onder leiding van de Griffie de opdracht mee te geven 

hierbij samen te werken met het College van B&W, de 

gemeenteraad, Jongerenraad, de scholen en in het bijzonder een 

afvaardiging van leerlingen uit de desbetreffende klassen.

Van Ginderen

/griffie

Wethouder van Ginderen heeft verzocht om de 

middelen niet uit de Algemene Reserve te dekken 

maar hem de ruimte te geven om, samen met de 

griffie, te kijken naar een alternatieve dekking. Zijn 

verzoek is om bullit 3 te schrappen.

Tijdens de beraadslaging is bullit 3 uit het dictum 

geschrapt. Wel is opgemerkt door de indieners van de 

motie dat het om structurele middelen moet gaan.

Dit wordt nu in principe jaarlijks opgepakt (met 

uizondering van de coronaperiode). 

Voorstel: afvoeren van de motielijst. 

2018-M12 8-nov-18 RL PB 2019 - Roosendaal Studentenstad

(motie 2)

Verzoekt het college

·Een onderzoek uit te voeren naar de beleving van hbo-studenten van 

Roosendaal als studentenstad, waarbij tevens wordt gekeken hoe de 

relatie met de stad kan worden verduurzaamd en waarbij tevens de 

behoefte naar woonruimte, creatieve startup-vestigingsmogelijkheden 

en sport- en cultuur wordt meegenomen;

·Ook andere (nieuwe) categorieën  studenten en vormen van 

onderwijs hierbij te betrekken, zoals het mbo, bijvoorbeeld het CIOS;

·De raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het 

onderzoek;

·Op basis van de uitkomsten van het onderzoek de raad bij de 

Kadernota 2020 een voorstel te presenteren ten behoeve van het 

aantrekkelijk maken en houden van Roosendaal als studentenstad; 

Van Ginderen



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-M15 8-nov-18 CDA PB 2019 - Impuls aan het Stationsplein

(motie 5)

Draagt het college op:

 1.Te onderzoeken hoe de uitstraling van het Stationsplein kan 

worden verbeterd;

 2.Hiervoor in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel aan de raad 

te zenden.

Lok

2018-M22 8-nov-18 PvdA PB 2019 - Continuering CIC en het Huis van morgen

(motie 12)

Draagt het College op:

1.Om de bijdrage aan en de relatie met het CIC en dus ook het Huis 

van Morgen in 2019 te continueren;

2.Om samen met het CIC in de richting van andere gemeentes en 

partijen in 2019 CIC 2.0 te ontwikkelen, inhoudende dat:

o over en weer heldere afspraken gemaakt worden in het

kader van de netwerk, informatie, ontwikkelings- en

adviesfunctie omtrent zorginnovatie voor onze inwoners en 

de vraagstukken in het voorliggend veld;

Koenraad 1.Het College heeft de bijdrage aan het Huis van 

Morgen tot en met 2023 gecontinueerd.

In het eerste kwartaal van 2019 heeft het College de 

sturing en de structurele financiering van het CIC 

overgedragen aan Bravis ziekenhuis, TanteLouise en 

Stichting Groenhuysen.

2.Na de overdracht aan de zorgpartijen participeert de 

gemeente in projecten die het CIC initieert. Een 

voorbeeld hiervan is het project Cross Care (Interreg 

Project). 

Voorstel: afvoeren van de Motielijst. 

2018-M24 8-nov-18 PvdA/D66 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;

Raaijmakers Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat het 

eerste kwartaal 2019 wellicht iets te vroeg komt. Zij 

denkt zelf aan de Kadernota / Programmabegroting 

volgend jaar. De PvdA heeft bij punt 2 van het dictum 

aangegeven dat ‘het eerste kwartaal van 2019’ als 

streven moet worden gezien. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-M25 8-nov-18 D66 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.

Lok

2018-M26 8-nov-18 D66 PB 2019 - Informatie aan arbeidsmigranten

(motie 16)

Verzoekt het college:

1.Een samenvatting van in Nederland en in Roosendaal geldende 

regelgeving omtrent werk, huur en huisvesting, alsmede een overzicht 

van gedrags- en omgangsregels, op de gemeentelijke website 

beschikbaar te stellen in het Engels en in de moedertaal van de 

meest gevestigde groepen arbeidsmigranten in de gemeente 

Roosendaal.

2.Deze samenvatting te verstrekken aan alle arbeidsmigranten die 

zich in de gemeente Roosendaal vestigen of hier aan de slag gaan.

Lok



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-M28 8-nov-18 CU PB 2019 - Sturing op maatschappelijke effecten

(motie 18)

Verzoekt het college

1. Bij het aanbieden van de P&C-stukken (programmabegroting en 

jaarstukken), naast een kwantitatieve weergave van de indicatoren 

tevens een toelichting op/onderbouwing bij de resultaten aan te 

leveren zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om de 

resultaten op de maatschappelijke effecten voortaan beter te 

betrekken bij zijn kader stellende en controlerende rol.  

Theunis

2018-M29 8-nov-18 CU PB 2019 - Zwerfjongeren in Roosendaal

(motie 19)

Verzoekt het college

1. De problematiek rondom zwerfjongeren in Roosendaal in beeld te 

brengen;

2. Te komen tot een integrale aanpak, met inachtneming van 

bovengenoemde constateringen en overwegingen, die tegemoet komt 

aan de behoefte van deze zwerfjongeren. Met als doel de jongeren 

adequate opvang en begeleiding in Roosendaal te bieden waardoor 

ze het zwervende bestaan achter zich kunnen laten;

3. De raad deze integrale aanpak voor de zomer van 2019 aan te 

bieden en over de resultaten van het onderzoek te informeren.

Koenraad Wethouder Koenraad heeft in haar reactie na de 

tweede termijn op deze motie aangegeven dat zij het 

er niet mee eens is dat een 24-uurs voorziening in 

Roosendaal per definitie een goede oplossing is voor 

deze problematiek. Wethouder Koenraad heeft 

toegezegd om in het eerste kwartaal te komen met 

een onderzoek waarin de problematiek wordt 

beschreven, met cijfers ondersteund, zodat de 

omvang van de problematiek goed in beeld wordt 

gebracht. Dat wordt dan een compleet onderzoek. 

Wethouder Koenraad heeft daarom voorgesteld om de 

motie aan te houden tot wethouder Koenraad de 

problematiek in kaart heeft gebracht. Het is volgens 

wethouder Koenraad niet mogelijk om, zoals met deze 

motie wordt opgedragen, dat er in het eerste kwartaal 

een sluitende aanpak voor zwerfjongeren moet liggen 

(het dictum van deze motie is na de termijn van de 

wethouder aangepast). 

Zie oplegbrief wethouder Koenraad bij 325521 -E- 

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Stand van zaken 

dakloosheid (hier wordt gesproken over 2018-M19, 

maar dit moet 2018-M29 zijn ). 

VOORSTEL: AFVOEREN VAN DE MOTIELIJST



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2018-M30 22-nov-18 VLP Eigenstandige motie snel glasvezel Buitengebied noodzakelijk

Verzoekt het college

  Bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied een graafdiepte van 

0,40 m toe te staan;

  Bij de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van glasvezel 

aandacht te hebben voor een tijdige en volledige communicatie 

richting inwoners.

Lok Dhr. Lok heeft de hoop uitgesproken uiterlijk begin 

volgend jaar duidelijk te hebben welke partij het 

glasvezel aan gaat leggen.

2019-M1 7-feb-19 RL Motie Co-creatie Zonneparken

Verzoekt het college: 

-Om het proces van de pilot co-creatie rond de ontwikkeling van 

zonneparken in het buitengebied optimaal te faciliteren en te 

stimuleren en er op toe te zien dat dit proces zorgvuldig verloopt.

-De raad tweemaandelijks over deze pilot co-creatie over alle 

zonneweides te informeren. 

Koenraad Wethouder Koenraad heeft ten aanzien van het dictum 

van de motie aangegeven de raad graag per kwartaal 

in plaats van tweemaandelijks terug te willen 

koppelen. De eerste rapportage zou een plan van 

aanpak kunnen zijn, waarbij ook de spelregels goed in 

kaart worden gebracht. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M3 4-apr-19 GL 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;

Lok 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 Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M4 4-apr-19 VVD Heroverweging bij problemen afvalinzameling

Draagt het college op:

 1.Heldere doelstellingen te formuleren welke na een periode van 

een jaar kunnen worden geëvalueerd;

 2.De raad na 6 en 12 maanden na invoering van de nieuwe 

systematiek te informeren over de vorderingen van de te behalen 

doelstellingen, onbedoelde en ongewenste effecten van de 

systematiek, de bijkomende kosten van opruimen, e.d.

 3.Bij het niet behalen van de doelstellingen de nieuwe systematiek 

ter heroverweging aan de raad voor te leggen;

Koenraad Zie brief wethouder Koenraad d.d. 9 december 2019. 

Zie vervolgens brief wethouder Koenraad die per 

dagmail van 4 februari 2020 aan de raad is 

aangeboden:

-Na een jaar moet de hoeveelheid fijn restafval zijn 

gedaald van 146 kg naar 115 kg per inwoner per jaar. 

De raad wordt 6 en 12 maanden na invoering 

geïnformeerd over de resultaten en over alle 

onbedoelde effecten van de invoering.

-De samenstelling van het restafval wordt ieder half 

jaar geanalyseerd door steekproeven te nemen en het 

afval uit te sorteren op soort.

-De aantallen van dumpingen bij hotspots worden 

dagelijks genoteerd om een mogelijke afname of 

toename te kunnen constateren. Hierdoor is het ook 

mogelijk om snel in te grijpen op specifieke locaties.

-Het aantal meldingen van alle dumpingen wordt 

bijgehouden om te zien of dat aantal structureel hoger 

wordt.

-Op ruim 100 locaties in de gemeente is de 

beeldkwaliteit gemeten met betrekking tot zwerfafval. 

Dit wordt elk half jaar herhaald om veranderingen waar 

te kunnen nemen. Deze resultaten worden gedeeld 

met de raad



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M6 4-apr-19 RL 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.

Koenraad Zie raadsmededeling 57-2019 Invoering 1x per 4 

weken restafval inzamelen en uitvoering moties. Hierin 

staat dat Saver heeft gekeken naar GFT-bakjes en dat 

er vier bakjes geschikt zijn. Er wordt nu bekeken welk 

bakje het meest geschikt is qua prijs en 

gebruikersgemak. Tevens wordt op dit moment 

bekeken welk biologisch afbreekbaar zakje (papier of 

biologisch afbreekbaar plastic) gebruikt gaat worden. 

Zie brief wethouder Koenraad d.d. 9 december 2019. 

Zie vervolgens 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..



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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. 

Raaijmakers

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 

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.

Theunis 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 Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M14 4-jul-19 VLP 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;

Lok 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.

2019-M15 4-jul-19 VLP 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;

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 Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M16 4-jul-19 VLP 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; 

Koenraad 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 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;

Raaijmakers



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M18 4-jul-19 VLP 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;

Lok

2019-M20 4-jul-19 VVD Stortingen innovatiefonds

Draagt het college op: 

 1.Uit het saldo van de jaarrekening 2018 € 1.000.000 te storten in 

het Innovatiefonds;

 2.Als structurele voeding van het Innovatiefonds op te nemen 

jaarlijks 50% van het (positief) jaarrekeningsaldo ná 

resultaatbestemming;

Theunis



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M21 4-jul-19 CDA Roosendaal Linked

Verzoekt het college:

 1.Een app te ontwikkelen - danwel een bestaande app zoals 

Nextdoor uit te breiden -  die inwoners in staat stelt om op een 

laagdrempelige wijze, met elkaar en met de juiste organisaties in 

contact te komen en waarin tevens een platform wordt opgenomen 

waar vraag en aanbod samenkomen, waardoor ook organisaties 

onderling gemakkelijker de verbinding aan kunnen gaan;

 2.Hiertoe met een voorstel te komen in de Programmabegroting 

2020;

 3.De kosten te dekken uit het restant Ontwikkel- en innovatiefonds 

(ad. € 325.000).

Raaijmakers Zie de tussentijdse update die wethouder Raaijmakers 

heeft verzorgd in een brief d..d 3 december 2019: 

Motie Roosendaal Linked / stand van zaken en 

vervolg . 

In RM 49-2020 is de volgende passage opgenomen, 

nadat in de najaarsbrief al het budget op een andere 

wijze is ingezet: “Met de buurtverbindersaanpak vanuit 

mijnbuurtje.nl wordt een duurzame oplossing 

geïmplementeerd waarmee inwoners, organisaties en 

gemeente elkaar weer vinden, hun kwaliteiten 

benutten en dingen samen doen." 

Met de implementatie van het community platform 

mijnbuurtje.nl wordt uitvoering gegeven aan de motie 

2019- M21 ‘Roosendaal Linked’. Het college gaat er 

vanuit dat de motie hiermee is afgedaan.

Voorstel afvoeren van de motielijst.



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M22 4-jul-19 GroenLinks Discriminatie en Racisme

Verzoekt het college:

 1.De situatie op het gebied van racisme en discriminatie op elke 

grond in de gemeente Roosendaal in kaart te brengen door middel 

van een diepgaand onderzoek;

 2.Dit onderzoek binnen zes maanden uit te voeren en de resultaten 

van dit onderzoek te delen met de raad en daarbij passend op de 

resultaten aanbevelingen voor effectieve maatregelen voor te leggen 

aan de raad.

Koenraad Commissie 17 september 2020:

Wethouder Koenraad heeft aangegeven graag samen 

met de raad te willen gaan kijken wat er nu werkelijk 

kan worden gedaan om institutionele disriminatie aan 

te pakken. Wethouder Koenraad heeft aangegeven 

zelf erg te neigen naar het samen met de raad verder 

uitwerken van het in de raadsmededeling genoemde 

spoor 1. Zij ziet graag dat de raad hiertoe een 

werkgroepje vormt die hier samen met wethouder 

Koenraad naar gaat kijken. 

Wethouder Koenraad heeft ter vergadering tevens 

aangegeven dat zij opnieuw gesprekken heeft met 

antidiscriminatiebureau RADAR. Het plan van RADAR 

mag worden gezien als een actieplan; Deltaplan tegen 

discriminatie. Er is ook nog budget om RADAR in te 

huren. Dit zou een begin met de raadswerkgroep 

kunnen zijn. Wethouder Koenraad heeft de commissie 

gevraagd of dit een begaanbare weg zou kunnen zijn. 

De VLP-fractie adviseert wethouder Koenraad om dan 

wel eerst een duidelijke doelstelling op papier te zetten 

en aan de raad te doen toekomen, zodat de raad 

hierin een afweging kan maken. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M23 4-jul-19 GroenLinks Integraal Dierenwelzijnsbeleid

Verzoekt het college om: 

 1.In overleg met zowel professionele als private partners te komen 

tot een analyse van de problemen bij de uitvoering van het 

dierenwelzijnsbeleid in Roosendaal; 

 2.Samen met deze partners een integrale dierenwelzijnsnota te 

ontwikkelen waarbij in kaart gebracht wordt op welke wijze het 

dierenwelzijn het beste gewaarborgd kan worden binnen de 

gemeente Roosendaal en welke acties daarvoor nodig zijn;

 3.Het dierenwelzijnsbeleid expliciet te benoemen binnen de 

portefeuilleverdeling van het college en daarmee expliciet bij één van 

de portefeuillehouders onder te brengen;

 4.Voor 1 april 2020 de raad een voorstel ter bespreking voor te 

leggen waarin sprake is van een volwaardig integraal 

dierenwelzijnsbeleid in Roosendaal; 

Raaijmakers De voortgang van de afhandeling van deze motie is 

verwoord in raadsmededeling 91-2019 Integraal 

dierenwelzijnsbeleid. In de raadsmededeling wordt 

aangegeven dat de nota Integraal 

Dierenwelzijnsbeleid, inclusief de financiële 

consequenties, voor 1 april 2020 in een voorstel aan 

de raad ter besluitvorming zal worden aangeboden.

2019-M26 4-jul-19 BBR Aanvullende ondersteuning voor kwetsbare mensen

Verzoekt het college:

 1.Om deze groep kwetsbare mensen in de gemeente Roosendaal in 

kaart te brengen en zo nodig een plan van aanpak te ontwikkelen om 

deze groep mensen extra te ondersteunen;

 2.De raad hierover te informeren in het eerste kwartaal van 2020;  

Koenraad

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



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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

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;

Van Ginderen

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;

Van Midden



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M34 7-nov-19 VLP PB2020 - Beperking stijging tarief Afvalstoffenheffing

Verzoekt het college om:

 1.Te onderzoeken of (een groot deel van) de dividenduitkering van 

Saver structureel gekoppeld kan worden aan de opbouw van het 

tarief Afvalstoffenheffing om zo de stijging van dit tarief voor onze 

inwoners te beperken;

 2.De raad over dit onderzoek nader te informeren en de eventuele 

resultaten daarvan te verwerken in de Kadernota 2021;

Theunis Wethouder Theunis heeft ten aanzien van het tweede 

punt van het dictum ter vergadering toegezegd ook te 

zullen kijken naar de OZB. Dit op verzoek van de VVD 

(de VVD-fractie heeft bij de commissiebehandeling 

over de Programmabegroting 2020 het college 

gevraagd om een kritischere blik op de OZB-heffing. 

De VVD heeft toen aangegeven niet zelf met een 

wijzigingsvoorstel te zullen komen maar het college 

verzocht om een toezegging ).  

2019-M37 7-nov-19 GL 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; 

Van Midden 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.  



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M38 7-nov-19 SP 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;

Theunis

2019-M39 7-nov-19 SP PB 2020 - Roosendaal Schoon

Verzoekt het college:

 1.Om te kijken naar de mogelijkheden om een proef te starten met 

het inzetten van verenigingen bij het opruimen van blik en plastic 

flesjes tegen betaling, naar het voorbeeld van Apeldoorn;

 2.Dit mee te nemen in de integrale aanpak ten behoeve van het 

tegengaan van afvaldump en het bijplaatsen van afval;

Koenraad De afdoening van deze motie is verwoord in een brief 

van wethouder Koenraad van 9 december 2019.

Raad 19 december 2019

De SP-fractie is het niet eens met deze afdoening en 

heeft de brief van wethouder Koenraad op dit punt 

geagendeerd voor een Commissiedebat.



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-M41 7-nov-19 BBR 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;

Van Ginderen 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. 

2019-M42 7-nov-19 BBR 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; 

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. 

2019-M43 7-nov-19 CU PB 2020 - Housing First

Verzoekt het college:

 1.Om bij Centrumgemeente Bergen op Zoom het nadrukkelijke 

verzoek neer te leggen om nader te bezien of, op basis van de 

populatie daklozen dat gebaat is bij Housing First, een intensivering 

van Housing First in deze regio wenselijk en mogelijk is;

 2.De raad te rapporteren over de uitkomsten in het Jaarplan 

Regionaal Kompas 2020;

Koenraad Zie oplegbrief wethouder Koenraad bij 325521 -E- 

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Stand van zaken 

dakloosheid. 

VOORSTEL: AFVOEREN VAN DE MOTIELIJST



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M3 16-jan-20 PvdA 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.

Lok 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 Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M5 16-jan-20 SP 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.

Lok 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.



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M6 16-jan-20 VLP/

RL

Versterking citymarketingstrategie Roosendaal 

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). 

Lok

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 Zuid-

Hollandse 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

2020-M10 11-jun-20 VLP Inwonersconsultatie Groot Mariadal

Verzoekt het college om:

 1.In het vervolgproces - met name rondom het definitief 

ontwerpbestemmingsplan Groot Mariadal - meer tijd te nemen voor 

inwonersconsultatie, door volop het gesprek aan te gaan met de 

omwonenden over hun directe leefomgeving en de afspraken die 

daarover gemaakt kunnen worden;

 2.De raad hierover te informeren vooraleer het definitief 

ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen; 

Theunis



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M11 11-jun-20 VLP Verkeersveiligheid centrumgebied Noord

Verzoekt het college om:

 1.De eerder verrichte verkeerskundige onderzoeken inzake Groot 

Mariadal te actualiseren en de uitkomsten daarvan onderdeel te laten 

uitmaken van het definitief ontwerpbestemmingsplan Groot Mariadal;

 2.Een advies te laten opstellen ten behoeve van de inrichting van de 

openbare ruimte in het centrumgebied Noord dat is gericht op een 

veilige en efficiënte verkeersafwikkeling en parkeerdrukspreiding; 

Theunis

2020-M12 11-jun-20 Alle 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. 

Koenraad



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M13 11-jun-20 VVD Jongeren in actie tijdens de Coronacrisis

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. 

Raad

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;

Theunis Tussenbericht motie woonwagens d.d. 22 juni 2020: 

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.



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M15 25-jun-20 VLP RvS zienswijzen begrotingen 2021 Gemeenschappelijke 

Regelingen

Verzoekt het college:

 1.Een analyse uit te voeren naar de kosten en effectiviteit van de 

ICT-Samenwerking WBW als gevolg van uittreding van de gemeente 

Bergen op Zoom;

 2.Hierin tevens de eventuele overstap van de gemeente 

Roosendaal naar een andere (private) outsourcing partner mee te 

nemen;

 3.De raad over de resultaten van de analyse te informeren voor 1 

oktober 2020.

Lok Wethouder Lok heeft in de raadsvergadering van 25 

juni 2020 aangegeven in kaart te zullen brengen wat 

de gevolgen zijn van het uitreden van de gemeente 

Bergen op Zoom uit de ICT-samenwerking. 

Wethouder Lok heeft aangegeven de motie zo te 

zullen interpreteren, dat alle varianten die er zijn, 

onderzocht kunnen worden. Dit in reactie op het 

tweede punt van het dictum. Tevens heeft wethouder 

Lok aangegeven, dat de deadline van 1 oktober erg 

krap is, maar dat de analyse zeker voor 1 november 

2020 klaar zal zijn en zo dicht mogelijk bij de in het 

derde punt van het dictum gestelde deadline van 1 

oktober 2020. Op de opmerking van de VLP-fractie dat 

de deadline op 1 oktober 2020 is gesteld i.v.m. de 

eventuele mogelijkheid om nog voor 31 december 

2020 een uittredingsbrief aan de ICT-samenwerking te 

kunnen sturen, heeft wethouder Lok aangegeven dat 

dit een collegebevoegdheid betreft en dat een 

dergelijke stap tijdig zal worden genomen, mocht uit 

het onderzoek blijken dat dit een wenselijke uitkomst 

is. De raad zal hier dan over geïnformeerd worden.    



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M16 9-jul-20 VLP RM 36-2020 Voorjaarsbrief 2020

Extra inzet terugdringen zwerfafval

Verzoekt het college om: 

 1.Middels de begrotingsbehandeling 2021 een voorstel aan de 

gemeenteraad te doen toekomen voor extra capaciteit handhaving en 

toezicht op het thema aanpak zwerfafval en deze te voorzien van 

afdoende financiële middelen; 

 2.Voor twee hotspots de mogelijkheden voor tijdelijk 

cameratoezicht, of mobiel cameratoezicht verplaatsbaar naar andere 

hotspots, in kaart te brengen en de gemeenteraad zo snel mogelijk na 

het zomerreces te informeren of dit middel ingezet kan worden tegen 

stelselmatige overtreders;

 3.De communicatie omtrent (zwerf)afval te intensiveren en in de 

begroting 2021 hiervoor meer budget beschikbaar te stellen;

Theunis Wethouder Theunis heeft aangegeven dat het college 

geen budget beschikbaar gaat stellen in de 

Programmabegroting 2021. Wel zullen de financiële 

consequenties in kaart gebracht worden.  

Zie brief wethouder Koenraad d.d. 22 oktober 2020:

"In de huidige begroting is vooraf geen ruimte 

gevonden om de kosten voor de uitvoering van de 

motie te dekken. Graag leggen wij aan uw raad voor 

welke keuzes u wilt maken uit de geschetste 

voorstellen en ten laste van welke kostenpost het 

college van B&W dit moet dekken."  

2020-M18 24-sep-20 PvdA Raadsvoorstel HPO 2020

'Draag het college op om:

 

 1.Het proces van het wel/niet doordecentraliseren van 

onderwijshuisvesting primair onderwijs vóór 31 december 2020 af te 

ronden.

Van Ginderen

2020-M19 24-sep-20 VLP Raadsvoorstel HPO 2020

'Draagt het college op om:

 

 1.In de toekomst gelijktijdig bij raadsvoorstellen Huisvesting 

Programma Onderwijs, zowel de reden van toewijzing als ook de 

reden van afwijzing duidelijk te motiveren.

Van Ginderen



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M20 15-okt-20 PvdA 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.

Raad 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. 

2020-M21 9-11-2020

PB2021

RL Onderzoek naar mogelijkheden opstarten pilot 

Scholingsvouchers

Verzoekt het college:

 1.Om, in samenspraak met sociale partners (denk aan WVS en 

Werkplein), onderwijsaanbieders en werkgevers, te kijken naar de 

mogelijkheden om in Roosendaal een pilot ‘scholingsvouchers’ te 

starten. Dit ten behoeve van bijscholing of omscholing van 

werkzoekenden naar kansrijke- en krapteberoepen, overeenkomstig 

of in de lijn van het voorbeeld van de gemeente Rotterdam;

 2.De Raad over de voortgang ultimo 2e kwartaal 2021 te berichten;

Van Ginderen

2020-M22 9-11-2020

PB2021

VVD 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



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M23 9-11-2020

PB2021

GL Bestemmingsreserve t.b.v. opbouwen Roosendaalse 

samenleving na corona

Besluit: 

 1.Een reserve in te stellen ten behoeve van de impact/gevolgen van 

corona op de Roosendaalse samenleving (ná corona); 

 2.In deze bestemmingsreserve de toekomstige bijdragen te storten 

die de gemeente Roosendaal ontvangt vanuit Europese Unie, Rijk en 

Provincie en andere uitkerende instanties, die ervoor bedoeld zijn om 

de Roosendaalse samenleving na corona weer op gang te helpen 

en/of aanpassingen te kunnen helpen realiseren, die als gevolg van 

een door corona veranderde en aangetaste samenleving benodigd 

zijn; 

 3.Het innovatiefonds in haar geheel te oormerken voor het 

bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis;

 4.De afgesproken storting in het fonds van de helft van het 

jaarrekeningresultaat in stand te houden;

Theunis

2020-M24 9-11-2020

PB2021

D66  ‘Right to Challenge’ in Roosendaal

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;

Raad



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M26 26-nov-20 PvdA Raadsvoorstel Veranderopgave nieuwe Wet inburgering - Motie 

Implementatie wet Inburgering. 

Verzoekt het college om:

 1.In 2021 voor alle nieuwkomers (statushouders en 

gezinsmigranten) al in de geest van de nieuwe Wet Inburgering te 

handelen, door aan de slag te gaan met thema’s van, dan wel 

aansluiting te vinden bij, het Pilotprogramma Veranderopgave 

inburgering ;

 2.Over deze aanpak en de voortgang daarvan de gemeenteraad te 

berichten via de reguliere P&C-cyclus

Van Ginderen Wethouder van Ginderen heeft in het voorbereidend 

raadsdebat op 19 november 2020  aangegeven dat nu 

de invoering van de nieuwe Wet inburgering voorlopig 

is uitgesteld tot 1 januari 2022 hij bij de motie de 

nadrukkelijke kanttekening plaatst, dat hij op dit 

moment nog niet weet wat er staat te gebeuren naar 

aanleiding van dit voorstel en ook niet wat er met de 

gelden gaat gebeuren, d.w.z.: het uitvoeringsbudget 

(noch de hoogte noch of de datum van 1 juli nog 

staat). Ook is niet duidelijk of er sprake zal zijn van 

overgangsrecht. 10 december a.s. vindt er een overleg 

met de VNG en de minister plaats om juist dit soort 

onderwerpen te bespreken. Voor de uitvoering van de 

motie is het bovendien nodig, dat de inkoop- en 

contractbesprekingen met o.a. de uitvoerders van de 

nieuwe wet goed kunnen worden afgerond. Er kan dus 

nog niet per 1 januari 2021 in de geest van de nieuwe 

wet worden gewerkt. Daar is het echt nog te vroeg 

voor. Wethouder van Ginderen heeft ten aanzien van 

de motie aangegeven dat, wanneer er nota wordt 

gemaakt van deze kanttekening, hij stappen kan 

zetten binnen de mogelijkheden die daartoe zijn.

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. 

Theunis



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M28 26-nov-20 VLP Kaders arbeidsmigrantenbeleid - Motie aantal arbeidsmigranten

Besluit

Het college te verzoeken:

  een meting uit te voeren naar het daadwerkelijk aantal 

arbeidsmigranten dat in de gemeente is gehuisvest en waar, 

waardoor inzicht wordt verkregen op spreiding over de stad

  dit continue te monitoren en de gemeenteraad hierover periodiek te 

informeren.

Theunis 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. 

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



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-M30 26-nov-20 RL Kaders arbeidsmigrantenbeleid - motie Meedoen in Roosendaal

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.

Theunis

2020-M31 26-nov-20 SP Kaders arbeidsmigrantenbeleid - Ontkoppelen arbeidscontract 

en wooncontract

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 

Theunis

2020-M32 17-dec-20 RL Raadsvoorstel verzoek om uittreding Bergen op Zoom uit GR 

ICT WBW

Verzoekt het college:

 1.In overleg met andere deelnemers van deze gemeenschappelijke 

regeling in 2021 een traject op te starten om een onafhankelijke IT-

audit 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.

Lok Wethouder Lok heeft aangegeven dat, stel dat de 

andere deelnemers dit idee voor een onafhankelijke IT-

toets 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. 

2020-M33 17-dec-20 PvdA 019-2020 Vragen Spoorwegovergangen

Verzoekt het college:

 1.Om samen met de raad in het eerste kwartaal van 2021 een lobby-

strategie op mobiliteit te ontwikkelen. 

Lok/Raad


