
LIJST MET TOEZEGGINGEN

OPENSTAAND

Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2016-A21 22-9-2016

Raad

VLP De nog openstaande toezeggingen uit de 

bestuursperiode 2014-2018 zijn geclusterd in 1  

gebundelde toezegging (onder nummer 2016-A21).Dit 

betreft:

1. Raad 22-9:  (voorheen 2016-A21) De VLP-fractie wil 

graag uitsluitsel voor wat betreft de clubs die nu 

gebruik maken van het Fatimahuis.

2. Raad 2-11-2017 (voorheen 2017-A33): De VLP wil 

graag het schetsontwerp m.b.t. de Spoorwegovergang 

Kade inzien zodra deze gereed is.

3. Raad 30-11-2017 (i.c.m. nadere berichtgeving 

wethouder Lok uit dagmail 4-12-2018): de gelijke 

kansen voor kapperondernemers dienen een plek te 

krijgen in het nog op te stellen Omgevingsplan.

College De VLP heeft in de raadsvergadering van 10 maart 

2022 de vraag gesteld of deze toezeggingen, gelet op 

de gedateerdheid, met voorrang kunnen worden 

opgepakt met daarbij de vraag wanneer de raad de 

afdoening van deze toezeggingen mag tegemoet zien.  

De voorzitter heeft aangegeven dat hij dit in het college 

met zijn collega’s bespreken en hier een antwoord op 

zal verzorgen. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2019-A50 28-11-2019

(Raad)

GL

PvdA

Raadsvoorstel Krediet Nieuwstraat

Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is motie 1 

Bewaakte Fietsenstalling met openbaar toiletmogelijkheid 

bij het theatergebied Roosendaal ingediend. 

Met deze motie wordt het college verzocht: 

Verzoekt het college: 

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

te leggen ten behoeve van de realisatie van een bewaakte 

fietsenstalling welke de hele oostelijke kant van het 

centrumgebied bedient; 

2.	Deze te voorzien van een openbaar toiletmogelijkheid;

3.	Te zoeken naar een vestiging binnen korte loopafstand 

van het theatergebied en de nieuwe bioscoop.

Motie 1 is ingetrokken nadat wethouder Lok heeft 

toegezegd te zullen gaan zoeken en te zullen kijken waar 

dit kan worden gerealiseerd. Hier zitten dan ook varianten 

bij als niet overdekt en niet bewaakt. Wethouder Lok komt 

hier bij de raad op terug in een raadsmededeling, waarin 

hij een aantal varianten zal benoemen en aan de raad voor 

zal leggen.  

Van der Star 9 maart 2022

Er is uitgebreid gesproken met de potentiele eigenaar 

van de Biggelaar over fietsparkeren, inclusief 

openbare toiletvoorziening, in de kelder van de 

Biggelaar. De eigenaar van de Biggelaar heeft 

inmiddels zelf andere plannen met de Biggelaar. Met 

de eigenaar is een intentieovereenkomst gesloten om 

gezamenlijk met de gemeente de mogelijkheden te 

onderzoeken om tot een transformatie van de 

Biggelaar te komen, met bescheiden 

detailhandelsfunctie en wonen. In dat onderzoek zal 

een fietsparkeervoorziening en openbare 

toiletvoorziening worden meegenomen.

Raad 10 maart 2022: 

De fractie van GroenLinks wil hierbij graag weten of er 

nog varianten komen van een fietsenstalling 

(bewaakt/onbewaakt) aan de stadskant Nieuwstraat 

met openbaar toiletmogelijkheid. 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat voor 

openbare toiletten er ruimte is voor nog een locatie.  

Daar is men naar op zoek en er wordt hierbij gezocht 

naar een combinatie met een fietsenstalling. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2020-A59 9-12-2020

(cie)

VLP 245-2019 Vraag en Antwoord VLP aanvullende vragen 

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. 

Van der Star 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. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2021-A2 27-jan-21 VLP 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. 

Van der Star



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2021-A3 27-jan-21 GL 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.

Van der Star Raad 10 maart 2022: 

GroenLinks heeft aangegeven de eerdere invitatie om 

mee te denken (die GroenLinks nog steeds niet heeft 

ontvangen) graag om te willen vormen naar een 

themabijeenkomst met raad en stakeholders (m.b.t. 

nieuwe paragraaf: ‘fietsers voorop’). Wethouder 

Koenraad heeft tijdens de raadsvergadering hier 

namens wethouder Lok positief op geantwoord. 

Wethouder Lok gaat dit meenemen. 

Zie daarnaast brief wethouder Lok d.d. 22 maart 2022. 

Hierin staat dat toezegging 2021-A3 de komende 

periode wordt opgepakt.  



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2021-A15 1-4-2021

Cie

VLP/

CDA

RM 15-2021 Aanwijzen Stemlokalen

Burgemeester Van Midden heeft, op verzoek van de VLP-

fractie, 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. 

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.  

Van Midden De CDA-fractie heeft aangegeven dat deze toezegging 

er wat hen betreft af kan. 

 

De VLP-fractie heeft aangegeven graag een evaluatie 

te willen ontvangen nu COVID-gerichte maatregelen 

genomen zijn voor deze verkiezingen.

2021-A16 1-4-2021

Cie

VLP Raadsvoorstel Woonzorgvisie “Gezond Leven”

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.

Van Ginderen



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2021-A19 15-4-2021

commissie

Div. Lobby Goederenspoor

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.

Van der Star 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.

Deze bijeenkomst heeft afgelopen najaar omwille van 

de corona-situatie helaas niet meer plaats kunnen 

vinden. De griffie gaat hier samen met college en 

ambtelijke organisatie een nieuwe datum voor prikken. 

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. 

Van Ginderen Zie brief wethouder Van Ginderen d.d. 25 februari 

2022. De raad wordt hierover in het voorjaar 2022 

geïnformeerd. In de te organiseren 

ketensamenwerkingsbijeenkomst zal ook worden 

ingegaan op de ontwikkelingen Publiek Groenbedrijf. 

Op dit moment worden een aantal scenario's 

uitgewerkt. We verwachten in 2022 hierover de raad 

nader te kunnen informeren. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2021-A34 16 jun-21

Cie.

Investeringsagenda Coronaherstel Brabant

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. 

Van der Star Zie brief wethouder Van Ginderen d.d. 25 februari 

2022. De raad wordt hierover in het voorjaar 2022 

geïnformeerd.

Van een tweede tranche is op dit moment nog niets 

bekend. Zodra hierover meer bekend is, kan een 

eventuele ophaalronde t.b.v. input vanuit de raad 

worden gepland. 

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.

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

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.

Van der Star Raad 10 maart 2022: 

De VLP-fractie wil graag weten wanneer de steekproef 

onder afgegeven omgevingsvergunningen zal zijn 

afgerond. Wethouder Koenraad heeft namens 

wethouder Lok aangegeven dat daar momenteel druk 

aan wordt gewerkt en dat de verwachting is dat dit 

binnen 2 á 3 weken zal zijn afgerond. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2021-A54 30-9-21

Cie.

VLP Raadsmededeling 50-2021

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. 

Van Ginderen Zie afdoeningsvoorstel in brief wethouder Van 

Ginderen d.d. 21 juli 2022.

Voorstel: afvoeren van de lijst. 

2021-A55 30-9-21

Cie.

D66 Raadsvoorstel Arbeidsmigranten in Roosendaal

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.

Van Ginderen



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

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.

Van Ginderen In de raad van 7 oktober 2021 is ook een 

amendement:  "Aanscherping nota arbeidsmigranten 

t.a.v. huisvestingsverordening" aangenomen.

2021-A58 30-9-21

Cie.

Div. Raadsvoorstel Jeugdagenda

Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat eind 2022 

een evaluatie van de Jeugdagenda plaats zal vinden

Van Ginderen Zie brief wethouder Van Ginderen d.d. 8 maart 2022: 

De evaluatie staat gepland voor eind 2022. 



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2021-A63 25-11-2021

Cie.

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. 

Van Midden Raad 10 maart 2022:

De VVD-fractie wil graag weten wanneer de 

portefeuillehouder verwacht hier bij de raad op terug te 

zullen komen c.q. wanneer hier duidelijkheid over mag 

worden verwacht. 

Die wordt binnenkort besproken.

2022-A2 20-1-2022

Commissie

VLP Raadsmededeling 75-2021 gebiedsvisie 

Geerhoekgebied

Wethouder Raaijmakers heeft, op verzoek van de VLP-

fractie, toegezegd de planning m.b.t. planvorming De 

Hoogt en het Geerhoekgebied met de raad te zullen delen, 

zodra zij hier zelf meer zicht op heeft.

Van Gestel



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2022-A3 27 jan-22 

raad

VVD Initiatiefvoorstel Het nieuwe Hart van Roosendaal

De VVD-fractie heeft wethouder Lok verzocht om een 

toezegging om vóór de haalbaarheidsstudie met het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te praten om te 

kijken wat de mogelijkheden zijn. Wethouder Lok heeft 

aangegeven, dat het zinvol is om inderdaad met het 

ministerie, maar ook met de provincie en met de 

buurgemeenten te praten. 

Van der Star

2022-A4 17-2-2022

Commissie

VVD Beleidsagenda bestaanszekerheid jeugdigen

Op de vraag van de VVD-fractie of inzichtelijk gemaakt kan 

worden hoeveel kinderen mogelijk onder de radar zijn 

doordat zij geen aanspraak maken op voorzieningen (zoals 

stichting Paul of stichting Leergeld), heeft wethouder 

Koenraad toegezegd hiernaar te zullen kijken en daar bij 

de raad (schriftelijk) op terug te zullen komen. 

Van Ginderen

2022-A5 24-2-2022

Commisie

GL Raadsvoorsetl wijziging Erfgoedsubsidieverordening

Wethouder Theunis heeft aangegeven, dat verduurzaming 

niet binnen de reconstructie valt. Op verzoek van de fractie 

van GroenLinks gaat wethouder Theunis na welke 

oplossingen er zijn -ook naar aanleiding van creatieve 

voorbeelden elders in Nederland- om verduurzaming toe te 

kunnen passen bij monumentale panden. De 

portefeuillehouder zal hier binnen enkele maanden bij de 

raad op terugkomen. 

Van Gestel



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2022-A6 9-6-2022

Commissie

GL Raadsvoorstel Geurverordening de Bulkenaar

 De fractie van GroenLinks heeft ter vergadering een 

situatie geschetst waarin bedrijven goedkopere 

(landbouw)grond moeten verkopen in de Bulkenaar en 

daardoor mogelijk, als ze elders opnieuw willen starten, 

met een tekort in de bedrijfsvoering te maken krijgen door 

duurdere vestigingsgronden aldaar. Daarbij heeft de fractie 

van GroenLinks in zijn algemeenheid de vraag gesteld wat 

het college vindt van gevallen waarin verkoop moet 

plaatsvinden tegen een lagere waarde (landbouwgrond), 

waarna de gemeente een hogere waarde voor deze zelfde 

grond als bouwgrond in zijn portefeuille kan plaatsen. 

Daarbij heeft de fractie van GroenLinks tevens de vraag 

gesteld of dit speelt in de gemeente Roosendaal. 

Wethouder Van Gestel heeft toegezegd de raad schriftelijk 

over het antwoord op deze vraag te zullen informeren. 

Van Gestel

2022-A7 16-6-2022

Commissie

PvdA Raadsvoorstel Zienswijzen Begrotingen 2023 GR'n 

Wethouder van der Star heeft aangegeven, dat zij de raad 

zal informeren over de data van de algemene 

bestuursvergaderingen van de diverse 

gemeenschappelijke regelingen. 

Van der Star



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2022-A8 16-6-2022

Commissie

VLP/

PvdA

Raadsvoorstel Zienswijzen Begrotingen 2023 GR'n

Wethouder van der Star heeft, op verzoek van de fractie 

van de PvdA, toegezegd nog bij de raad terug te zullen 

komen op de vraag wat er voor nodig is om effectiever te 

worden c.q. de digitaliseringsslag verder te ontwikkelen bij 

de ICT-Samenwerking (i.v.m. de snelle digitale 

veranderingen die er zijn in de ambities die de gemeente 

Roosendaal heeft). 

Van der Star

2022-A9 16-6-2022

Commissie

PvdA Raadsvoorstel Zienswijzen Begrotingen 2023 GR'n

Op de vraag van de PvdA-fractie welke rol de 

Veiligheidsregio gaat nemen als het gaat om de Corona-

aanpak (in combinatie met GGD), is toegezegd dat 

portefeuillehouder Van Midden hierover de raad schriftelijk 

zal berichten. 

Van Midden



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2022-A11 16-6-2022

Commissie

VLP/

RL

Raadsmededeling 22-2022 Prioriteitenlijst top 10 

wegen om hardrijders tegen te gaan

Op verzoek van de fractie van VLP Roosendaal en de 

fractie van de Roosendaalse Lijst zal wethouder Verstraten 

schriftelijk nog een nadere duiding geven op het verrichtte 

onderzoek. Hierbij zullen vragen beantwoord worden als: 

wie hebben input geleverd voor het onderzoek en hoe is de 

verhouding tussen de ingevulde enquêteformulieren door 

stakeholders versus de ingevulde formulieren door de 

gemeente + of alle partijen die een formulier hebben 

ontvangen ook daadwerkelijk aan het onderzoek hebben 

deelgenomen. Wethouder Verstraten zal daarbij ook 

schriftelijk terugkomen op de stand van zaken m.b.t. de 

aanvraag bij de Provincie voor wat betreft de zgn. 

snelheids-meterspaarpot alsmede de stand van zaken 

m.b.t. de flitspalen (dit op verzoek van de Roosendaalse 

Lijst). 

Van der Star

2022-A13 7-7-2022

Cie

VLP Raadsvoorstel Jaarstukken 2021

Wethouder Van Gestel heeft toegezegd, dat hij de CROW-

normeringberekeningen aan de raad zal doen toekomen. 

Van Gestel

2022-A15 7-7-2022

Cie

Raadsvoorstel Jaarstukken 2021

Wethouder Koenraad heeft toegezegd de raad een 

overzicht te zullen doen toekomen ten aanzien van de 

cijfers achter de doelstellingen restafval

Koenraad



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2022-A18 7-7-2022

Cie

GL Raadsvoorstel Gebiedsvisie Leisurepark

Wethouder Van der Star heeft op vraag van de fractie van 

GroenLinks, naar welke rol de wethouder aan de RWB zou 

willen toedichten op dit vlak, juist omdat de RWB 

economisch gezien het nodige aan expertise in kan 

brengen, heeft wethouder Van der Star toegezegd hier 

schriftelijk bij de raad op terug te zullen komen.

Van der Star Zie afdoeningsbrief wethouder van der Star d.d. 22 

september 2022. 

Voorstel: afvoeren van de lijst

2022-A19 14-7-2022 Cie VLP Raadsvoorstel Voorjaarsbrief Financiën 2022

Wethouder Van der Star heeft toegezegd om, ten aanzien 

van de vraag van de VLP-fractie of in de Voorjaarsbrief 

duidelijker kan worden aangegeven waar de tekorten zijn 

die te herleiden zijn naar de inkomsten in programma 6,  

dat zij dit mee zal nemen

Van der Star Zie afdoeningsbrief wethouder Van der Star d.d. 19 

juli. 

Voorstel: afvoeren van de lijst

2022-A20 14-7-2022

Cie

VVD Raadsvoorstel Voorjaarsbrief Financiën 2022

Wethouder Van der Star heeft, op verzoek van de fractie 

van de VVD aangegeven dat zij schriftelijk bij de raad terug 

zal komen met een overzicht van de kleine bedragen-

afwijkingen. 

Van der Star Zie afdoeningsbrief wethouder Van der Star d.d. 19 

juli. 

Voorstel: afvoeren van de lijst

2022-A21 14-7-2022 Cie GL/VL Raadsvoorstel Voorjaarsbrief Financiën 2022

De fractie van GroenLinks heeft het college verzocht om 

de PM-posten zoveel mogelijk voor de begroting ingevuld 

te hebben. Wethouder Van der Star heeft hierop 

gereageerd door aan te geven dat dit doorgaans bij de 

Najaarsbrief volgt en dat zij zal nagaan of eerder (voor de 

begroting) mogelijk is.  

Op vraag van de fractie van Vitaal Liberaal waarom er dit 

jaar zoveel meer PM-posten zijn dan het voorgaande jaar, 

heeft wethouder Van der Star aangegeven daar ook  bij de 

raad schriftelijk op terug te zullen komen. 

Van der Star Zie afdoeningsbrief wethouder Van der Star d.d. 19 

juli. 

Voorstel: afvoeren van de lijst



Nr Datum Fractie Onderwerp Portefeuille-

houder

Toelichting

2022-A22 14-7-2022 Cie VVD Raadsvoorstel Voorjaarsbrief Financiën 2022

Dhr. Van Gestel heeft ten aanzien van de overschrijding 

m.b.t. de kosten voor de aanleg van glasvezel toegezegd 

schriftelijk aan de raad te zullen doen toekomen hoe hoog 

deze overschrijding dit jaar naar verwachting zal zijn. Op 

verzoek van de VVD-fractie ontvangt de raad ook op korte 

termijn een overzicht van het financiële kostenplaatje 

wanneer bij het herstraten uit wordt gegaan van volledig 

herstraten met een kwaliteitsverhoging naar niveau B. 

Van Gestel Zie afdoeningsbrief wethouder Van Gestel d.d. 19 juli 

2022.

Voorstel: afvoeren van de Lijst

2022-A23 14-7-2022 Cie RL Raadsvoorstel Bestemmingsplan Buitengebied Wouw

Op verzoek van de fractie van de Roosendaalse Lijst zal 

wethouder Van Gestel maandag a.s. een uitstelbrief aan 

de raad doen toekomen m.b.t. de diverse moties 

gerelateerde eerder aangenomen moties op het gebied 

van wonen (i.r.t. het buitengebied). Wethouder Van Gestel 

heeft aangegeven dat hij daarin dan ook zal aangeven wat 

tot nu toe is afgerond van deze moties en wat nog moet 

worden afgewikkeld.

Van Gestel Zie brief wethouder Van Gestel d.d. 19 juli 2022. 

Voorstel: afvoeren van de lijst.

2022-A24 14-7-2022 Cie RL Raadsvoorstel Bestemmingsplan Buitengebied Wouw

Wethouder Van Gestel heeft, ook op verzoek van de 

Roosendaalse Lijst, aangegeven schriftelijk bij de raad 

terug te zullen komen met een reflectie op de brief die de 

ZLTO vandaag heeft gestuurd i.r.t. het Bestemmingsplan 

Buitengebied Wouw.  

Van Gestel


