
 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

 
Datum:    14 maart 2012  
Aanvang: 19.30 uur 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Het doel van de bijeenkomst is informatie uit te wisselen die voor een goede beeldvorming van de raad nodig is. Naast raadsleden 
kunnen ook inwoners en maatschappelijke organisaties aan de bijeenkomst deelnemen.  
Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 13 maart 2012 12.00 uur melden bij de raadsgriffie (telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl). Aanwezigen kunnen korte, informatieve vragen stellen over de voorstellen aan de verantwoordelijk 
portefeuillehouder. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Blok Inspraak: 19.30 – 21.30 uur 
___________________________________________________________________________________ 
 
O1 Herstructurering Sociale Werkvoorziening 
Door de bezuinigingen op het rijksbudget SW en de plannen van het kabinet om de Sociale 
Werkvoorziening (SW) met twee derde af te bouwen is het noodzakelijk de SW te herstructureren. De 
gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de cofinanciering herstructurering SW en het 
college opdracht te geven voor het indienen van een herstructureringsaanvraag om aanspraak te kunnen 
maken op het herstructureringsfonds.  
Portefeuillehouder: wethouder Jongmans 
 
Inspreker: Dhr. Snepvangers namens de OR van de WVS-groep 
 
O2 Motie VLP Kansen voor starters in het Credo-gebied 
De raad wordt voorgesteld het college op te dragen als aanvullende voorwaarde voor subsidieverlening, 
zoals vermeld bij artikel 10 lid 4, te stellen dat toekomstig gebruik van woonruimte is voorbehouden aan 
ingeschrevenen in het GBA. 
Initiatiefnemer: Marella Lute namens de fractie VLP 
 
Insprekers: Mevr. Henny van Akelijen 
  Dhr. Joep Broos 
  Dhr. M. van de Kasteele 
 
O3 Motie Nieuwe Democraten meer Starters in de Woningmarkt 
De raad wordt voorgesteld het college te verzoeken om een extra storting te doen in het Roosendaalse 
Revolving fund bij Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) voor startersleningen en de kapitaallasten 
in 2012 te financieren uit één van de fondsen van de Agenda van Roosendaal. 
Initiatiefnemer: T. Schijvenaars namens de fractie Nieuwe Democraten 
 
Inspreker: Dhr. Bob van Dijk namens Bob van Dijk Makelaardij 
  Dhr. Ludo van der Eijken namens Ludo van der Eijken Makelaardij 
 
B1 Ontwikkelingen in Stadsoevers in relatie tot de nieuwbouw Da Vinci College en renovatie 

Stadserf 1 
De raad heeft op 10 februari 2011 besloten een krediet van € 54,3 miljoen vast te stellen voor de 
nieuwbouw van het Da Vinci College in combinatie met het Bestuurscentrum, een sporthal/ turnhal en een 
sobere, doelmatige renovatie van Stadserf 1. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen is gebleken  dat 
de nieuwbouw voor het Da Vinci College niet binnen de gestelde randvoorwaarden te  realiseren is. Dit 
heeft ook gevolgen voor het Bestuurscentrum. De raad wordt voorgesteld af te zien van de bouw van het 
Bestuurscentrum en in plaats daarvan een krediet beschikbaar te stellen voor renovatiewerkzaamheden 
aan het pand Stadserf 1. Tevens wordt de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor het 
realiseren van het Da Vinci College op de alternatieve locatie, Bovendonk 1. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 



Insprekers: Dhr. Van Dooren namens de ondernemersvereniging Kaaike Boven 
  Dhr. Timmers 
  Dhr. Houtepen 
  Dhr. Gommeren 
  Dhr. Van Peer 
 
__________________________________________________________________________________  
 
Blok Bestuur: 21.30 – 22.00 uur 
____________________________________________________________________________________ 
 
B2 Initiatiefvoorstel VLP instellen subsidie voor volksfeesten en andere eenmalige feesten 

ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het college op te dragen in de begroting 2013 een structureel 
budget van  €48.600 op te nemen ten behoeve van de financiering van volksfeesten en stad en 
dorpsvieringen. 
Initiatiefnemer: Arwen van Gestel namens de fractie VLP 
 
B3 Vaststelling Verordening tot 1

e
 wijziging van de “Verordening op de heffing en de 

invordering van leges” en 1
e
 wijzigiging van de “Verordening op de heffing en invordering 

van parkeerbelastingen 2012”. 
Sinds de inwerkingtreding van de Legesverordening 2012 heeft zich een aantal nieuwe ontwikkelingen 
voorgedaan en is verder gewerkt aan de uitwerking van de taakstelling die voor vergunningen op grond 
van Wabo (omgevingsvergunning) en APV/Bijzondere wetten gehaald moet worden. Alle wijzigingen die 
gevolgen hebben voor de legesverordening  en andere verordeningen t.a.v. de heffing van belastingen 
zijn gebundeld. In het kader van de Agenda van Roosendaal is een onderzoek gedaan naar de 
kostendekkendheid van de legestarieven. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het onderzoek 
naar de kostendekkendheid van de leges en tevens de 1e wijziging van de verordeningen leges en 
parkeerbelastingen 2012 vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
B4 Huisvestingsprogramma Onderwijs 2012 
De gemeente stelt jaarlijks het Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) vast. De raad wordt voorgesteld 
een krediet te voteren voor de bekostiging van de goedgekeurde, ingediende aanvragen en de begroting 
2012 en volgende hiervoor te wijzigen.  
Portefeuillehouder:wethouder Verbraak 
__________________________________________________________________________________  
 
Blok Omgeving: vanaf 22.00 uur 
____________________________________________________________________________________ 
 
O4 Wijziging Bouwverordening 
Vanwege de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 op 1 april 2012 zijn aanpassingen in de 
gemeentelijke Bouwverordening nodig. De raad wordt voorgesteld de verordening tot wijziging van de 
Bouwverordening gemeente Roosendaal vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Adriaansen 
 
O5 Aankoop grond in Borchwerf II Veld B 
Voor de verdere uitvoering van het bedrijventerrein Borchwerf II, veld B, dient de gemeente nog diverse 
eigendommen te verwerven. Met twee eigenaren van enkele percelen nabij de Vaartkant en Nieuwenberg 
hebben wij in principe akkoord verkregen over de verkoop van hun grond aan de gemeente. De raad 
wordt voorgesteld het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor deze aankopen. 
Portefeuillehouder: wethouder Adriaansen 
 

 
  

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op www.raad.roosendaal.nl en liggen tevens ter inzage bij de 

informatiebalie van het stadskantoor, de openbare bibliotheken. 


