
Memorie van Antwoord nagekomen vragen Kadernota 

# Steller Vraag Antwoord 

1 RL Bij veiligheid trekt u voor het tegengaan van 

criminaliteit € 50.000 uit. Hoe gaat u dat besteden? Wat 

zijn in dit verband de taken/bevoegdheden van de 

straathoekwerker? Zijn de € 200.000 hiervoor enkel 

salariskosten?  

Concrete uitwerking dient nog plaats te vinden. De middelen 

(50.000 euro) zijn vooral bedoeld voor het stimuleren van 

particuliere woningeigenaren tot het doen van 

inbraakpreventie in c.q. aan hun woning. Dit is een vervolg op 

de reeds bestaande regeling, waarvoor door uw raad tot en 

met 2019 middelen beschikbaar zijn gesteld. 

 

Met hun specifieke outreachende manier van werken 

bereiken de straahoekwerkers de risicojongeren in de 

hanggroepen op straat, en zorgen ervoor dat de hulpvraag van 

deze jongeren wordt gehoord. Daarmee zijn zij de onmisbare 

schakel tussen de jeugdprofessionals die zich vooral 

pedagogisch manifesteren in de gezinnen en het overige 

jongerenwerk, dat meer gericht is op scholen, re-integratie en 

vrijetijdsbesteding. Zij zorgen ervoor dat meer jongeren de 

hulp krijgen die zij verdienen. De 200.000 euro zijn behalve 

salariskosten ook kosten voor ondersteunende middelen. 

2 RL Bij verbetering van het evenementen-klimaat wilt u 

bepaalde locaties aanpakken. Welke in het bijzonder? 

Het gaat om de evenementenlocaties zoals genoemd in het 

evenementenbeleid. Voor 2020 staat de aanpak van de 

nieuwe locatie Godwaldtpark en het vertrouwde Kadeplein op 

het programma.  

3 RL Bij mobiliteit worden de nodige werkzaamheden 

voorzien in het centrum: bij het busstation, bij de 

Roselaar-parkeergarage en bij Avans. Kunt u wat 

specifieker zijn, qua inhoud en planning? 

In ‘hart voor de binnenstad’ is een verplaatsing van het 

huidige busstation Roselaarplein voorzien. De mogelijkheden 

voor alternatieve haltes worden onderzocht.  

In het GVVP en in Future Proof wordt aangegeven dat we het 

openbaar vervoer willen stimuleren. Nu het studentenaantal 

van de Associate Degrees Academie aan het groeien is, is een 

extra bushalte nabij het voormalig belastingkantoor wenselijk.  



4 RL Cultuurhuisvesting Bovendonk is nog niet 

budgetneutraal. Is dit wel het streven en per wanneer 

dan? 

De Bovendonk 111 zal huisvesting bieden aan een breed scala 

van culturele organisaties en het aanbod zal naar verwachting 

gaan groeien. De opbrengsten en vrijvallende posten voor 

huidige huisvesting kunnen worden gebruikt voor de dekking 

van de kosten voor de Bovendonk. Dat is momenteel niet 

budgetneutraal, hoewel dit wel het streven is voor de 

toekomst. 

5 RL Bij sport geeft u aan wederom kunstgrasvelden in petto 

te hebben; op welke complexen zijn deze voorzien? 

Een aantal locaties is in onderzoek. Een definitieve keuze is 

nog niet gemaakt. 

6 RL Wat gaat u concreet doen om Roosendaal “Natuurstad” 

te laten worden en liften de dorpen ook mee? 

Roosendaal Natuurstad moet alle visies mbt tot de 

buitenruimte verbinden. Roosendaal Natuurstad wordt vooral 

een denkwijze; anders omgaan met de buitenruimte en 

oplossingen bieden voor de gevolgen van bijv klimaat 

veranderingen. Roosendaal Natuurstad wordt een way of life. 

Het anders denken moet bij het college, de gemeenteraad, 

burgers, stakeholders, ZLTO e.d tussen de oren komen te 

zitten. Ja ook de dorpen liften mee. De veranderingen in 

klimaat en alles wat ermee samengaat houdt niet op bij 

dorpsgrenzen. 

7 RL Bij de snelfietsroute zijn we nieuwsgierig naar de 

samenwerking met Bergen op Zoom. Staan de klokken 

nog gelijk? 

De samenwerking tussen de provincie, Bergen op Zoom en 

Roosendaal voor de totstandkoming van de snelfietsroute is 

goed. Na ondertekening van de bestuursovereenkomst 

kunnen we aan de slag met de voorbereidingen van de 

verschillende deeltrajecten.  

8 RL Hoe denkt Alwel over de forse investeringen in de DER 

en is hier al overeenstemming bereikt? 

Het project Westrand wordt in nauwe samenwerking met 

Alwel ontwikkeld. Alwel heeft de intentie om daarover met 

DER een overeenkomst op te stellen waarbij beide partijen 

zich tot het uiterste inspannen om te komen tot een sluitende 

de businesscase. De vooruitzichten daarop zijn veelbelovend 

en verwacht wordt dat partijen dit najaar nog tot 

overeenstemming komen over uitvoering van het project. 



9 RL Graag een toelichting op de binnenstadsdistributie. Hoe 

moeten we dat precies zien in de nadere uitwerking? 

We werken toe naar een (regionale) pilot, om de distributie in 

en naar het autoluwe gebied meer de structureren.  Zodra 

meer duidelijkheid is over de mogelijke invulling van de pilot 

wordt u hier over geïnformeerd. 

10 RL Hoe wordt de extra bijdrage van € 150.000 aan de 

buurthuizen besteed?  

In de voorgaande jaren is het subsidiebedrag aan de 

buurthuizen verlaagd tot €500.000,-. Buurthuizen draaien met 

minder subsidie dan eerder. Het onderzoek naar de functie 

van de buurthuizen leidt tot nieuwe inzichten. Met nieuwe 

inzichten, gaan kosten gepaard. Het kunnen handelen en snel 

kunnen schakelen na afronding van het onderzoek doet recht 

aan het gelopen proces met de betrokken partijen.  

Het budget van € 150.000,- is vanaf 2021 structureel 

opgenomen. Het geld wordt na het onderzoek naar de functie 

van de buurthuizen in de wijken en dorpen, ingezet op die 

locaties waarvan uit onderzoek blijkt dat dit nodig is. Denkt u 

aan bijvoorbeeld opleidingen voor vrijwilligers, 

organisatorische zaken, onderhoud aan gebouwen en het 

verduurzamen van gebouwen en uitvoering geven aan andere 

inzichten.    

Het onderzoek naar de functie van de buurthuizen, in de 

wijken en dorpen, verscherpt en concretiseert de exacte 

noodzaak en behoeften aan ondersteuning. Het budget kan na 

het onderzoek snel en gericht ingezet worden.   

11 RL Is de functie “kwartiermaker bestaanszekerheid” 

dezelfde functie als de “armoederegisseur”? 

De armoederegisseur is actief geweest van mei 2018 tot mei 

2019. Op dit moment wordt de evaluatie van de inzet van de 

armoederegisseur opgesteld. Het college is voor voortzetting 

van de formatie, daarom is in de Kadernota 2020 een voorstel 

opgenomen voor een kwartiermaker Bestaanszekerheid. 

Vooruitlopend op de evaluatie willen wij u melden dat op 

basis van de ervaring van het afgelopen jaar we zullen 

voorstellen tot een andere invulling van taken en 

positionering van de formatie. Om die reden is gekozen voor 



een andere benaming. Het bedrag is gebaseerd op een inzet 

van gemiddeld 10 uur per week. 

 


