
Toelichtende raadsvragen Kadernota 2020 

# Steller Vraag Antwoord 

1 VVD “ Als onderdeel van het voorliggend veld wordt 

er dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar de 

toekomst van de buurthuizen. In dit onderzoek 

wordt ook de wijze van subsidiering betrokken. 

In deze Kadernota is vanaf 2021 € 150.000 extra 

opgenomen voor de buurthuizen” (blz 21). 

Waarvoor dient het onderzoek als nu reeds 

wordt besloten € 150.000 extra op te nemen 

voor de buurthuizen ? Gaat het om de 

gebouwen of gaat het om het buurtwerk ? 

Het budget van € 150.000,- is vanaf 2021 structureel opgenomen. Het geld wordt 

na het onderzoek naar de buurthuizen ingezet op die locaties waar op gebied van 

opleidingen voor het buurthuisbestuur, organisatorische zaken, onderhoudsniveau 

en verduurzamen gebouwen, een investering noodzakelijk blijkt.   

Het onderzoek naar de buurthuizen verscherpt en concretiseert de exacte 

noodzaak en behoeften in de wijk en bij de buurthuisbesturen. Het budget kan dan 

ook na het onderzoek gericht ingezet worden op o.a. genoemde onderdelen.  

Het voortbestaan van de buurthuizen staat onder druk. Het inzetten van dit budget 

is noodzakelijk. 

2 VVD RSRD; Er zal een pilot worden gehouden in de 

wijk Burgerhout, met als motivatie dat dit 

behapbaar zou zijn. Beziet men de 

vitaliteitskaart van Roosendaal dan scoren 

Kalsdonk en de Westrand beduidend minder 

dan Burgerhout. Als men verbeteringen aan wil 

brengen in een wijk dan lijkt het voor de hand 

te liggen een van de “ mindere wijken” te 

kiezen, waar sneller resultaat kan worden 

behaald. Wat is het beoogde resultaat van de 

pilot en waarom is gekozen voor Burgerhout ? 

Wij hebben de term ‘pilot’ niet opgenomen.  

We stellen voor om te starten in burgerhout en we starten door te doen, leren en 

stellen bij.  

We realiseren ons dat elk startpunt in meer of mindere mate discutabel is. Wij 

stellen echter Burgerhout voor omdat daar met de ontwikkelingen rond de 

Josephwijk een actueel vraagstuk ligt en diverse partners elkaar daar reeds hebben 

gevonden. Daarnaast is Burgerhout met zijn diversiteit aan buurten een voor 

Roosendaal erg representatieve wijk en dus bij uitstek geschikt om te doen en te 

leren. 

 

3 VVD Kan iemand ons het verschil uitleggen tussen 

een armoederegisseur en een kwartiermaker 

bestaanszekerheid en hoe is het bedrag van  

€ 150.000 tot stand gekomen/samengesteld ? 

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.  



4 VVD Aanleg kunstgrasvoetbalvelden; de KNVB wil 

juist af van dergelijke grasvelden, waarom dan 

toch deze investering ? 

Navraag bij de KNVB leert dat dit niet hun standpunt is voor wat betreft 

amateurvoetbal.  

5 VVD Er wordt  €115.000 uitgetrokken voor een 

integrale aanpak van het zwerfafval; in de nota 

wordt gesproken over 2 werknemers die de 

winkelcentra en de hoofdwegen zouden 

moeten schoonhouden. Men verwacht 

hierdoor het zwerfafval te kunnen 

verminderen. Wat is integraal aan deze aanpak 

en hoe wordt het effect van deze inzet 

gemeten? 

Het integrale is dat er afval wordt opgeruimd in de openbare ruimte en dat met 

communicatie, gericht op specifieke doelgroepen (scholieren, arbeidsmigranten, 

bezoekers van winkelcentra, enz) zwerfafval wordt voorkomen.  
Het effect wordt gemeten door een jaarlijkse monitoring van diverse locaties en de 

hoeveelheid afval die wordt ingezameld.   

6 VVD Duurzaam energiebedrijf Roosendaal; Er wordt 

gesproken over 1000 woningen in de Westrand 

die aangesloten kunnen worden op het 

warmtenet. Betreft dit enkel huurwoningen? 

In eerste instantie huurwoningen en onderzoek zal zich richten op de vraag of ook 

(tussenliggende) koopwoningen aangesloten kunnen worden. 

7 CU Betreft pagina 7, paragraaf 2.2, van de 

kadernota. Beoogd wordt om na de zomer 

gesprekken op te starten met inwoners, 

ondernemers, experts en professionals om te 

doorgronden wat er werkelijk toe doet rond 

bepaalde vraagstukken. Het college wil de 

aanpak volgens een in de praktijk beproefde 

wetenschappelijke methode vormgeven. En 

vanuit die “vliegende stap” wil het college graag 

de vervolgstappen samen met de raad zetten.  

Vraag 1a: Welke “een in de praktijk beproefde 

wetenschappelijke methode” zal worden 

gebruikt? 

Vraag 1b: Is de positie van de raad ook duidelijk 

in deze “beproefde wetenschappelijke 

methode”? 

1a. De vierde generatie methode. De gemeente Tilburg heeft deze methode al 

succesvol toegepast bij de lokale sociale agenda. 

 

1b. De raad wordt stevig gepositioneerd in de werkgroep. Vanuit de werkgroep 

kan de preciezere positionering van raad en college worden vormgegeven.  



8 CU Betreft pagina 9 onderaan (aanpak veiligheid). 

“De gemeente heeft een regierol op het gebied 

van veiligheid: zij verbindt, initieert, inspireert 

en bewaakt”. Op welke manier/wanneer is deze 

regierol het afgelopen jaar duidelijk naar voren 

gekomen? Wat houdt deze regierol in? 

De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Ten eerste omdat 

veiligheid een kerntaak is van het openbaar bestuur. Ten tweede omdat de 

gemeente daarbij een centrale positie inneemt. De burgemeester heeft een 

sleutelrol vanwege zijn wettelijke taken in het kader van de openbare orde en 

veiligheid. De regierol van de gemeente houdt in dat de gemeente signalen 

oppakt, partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert en het proces coördineert. 

Daarnaast inventariseren we afspraken en activiteiten, stemmen die op elkaar af, 

monitoren en evalueren we de effecten. Concrete voorbeelden zijn de 8 integrale 

acties die in 2018 zijn gehouden (zie jaarverslag VTH Omgevingsrecht 2018).  

9 CU Betreft pagina 10 (aanpak veiligheid) “Wij 

reserveren voor het tegengaan van criminaliteit 

zoals woninginbraken, overvallen en 

straatroven structureel €50.000 extra.” Ligt hier 

een plan van aanpak voor klaar en kunnen de 

hoofdlijnen gedeeld worden met de raad? 

Concrete uitwerking dient nog plaats te vinden. De middelen 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. 

10 CU Betreft pagina 13 (mobiliteit). Busstation 

Roselaarplein komt te vervallen. 

Vraag 4a: Is reeds onderzocht wat het gevolg 

zal zijn voor de inwoners die dagelijks gebruik 

maken van dit busstation en het centrum willen 

bereiken? 

Vraag 4b: Zal hierbij rekening worden 

gehouden met mindervaliden? 

Vraag 4a: Het busstation wordt niet zonder alternatief opgeheven. De 

alternatieven worden nog onderzocht.  

Vraag 4b: De toegankelijkheid van bushalten voor mindervaliden is voorwaardelijk. 

Hier zal zeker rekening mee gehouden worden. 

11 CU Betreft pagina 13 onderaan (mobiliteit). 

Waarom ontbreekt in het rijtje de lobby om de 

“A58 West-Brabant” weer op de bestuurlijke 

agenda van het Rijk te krijgen? 

De A58 West Brabant wordt continue gemonitord door RWS. Het is nu geen 

project dat binnen afzienbare termijn opgenomen zal worden in het MIRT. 

12 CU Betreft pagina 15 (integrale aanpak zwerfafval): 

een werknemer van het WVS en iemand uit de 

bijstand verwijderen samen zwerfafval in 

winkelcentra en op de hoofdwegen. De inzet 

werkt goed en daarom “dient deze personele 

Dit betreft een afweging van de Raad. Daar is momenteel geen budget voor 

geraamd. 



bezetting structureel vastgelegd te worden in 

de begroting”. Kan deze personele bezetting 

eventueel uitgebreid worden? 

13 CU Betreft pagina 16 (economische koers) “Wij 

onderhouden en versterken onze relaties met 

het bedrijfsleven. Soms zijn bijvoorbeeld 

externe expertise en ondersteuningsmiddelen 

nodig om nieuwe verbindingen te leggen. En 

juist door nieuwe verbindingen ontstaan 

innovaties”. Kunt u voorbeelden noemen van 

afgelopen jaar dat door nieuwe verbindingen 

innovaties zijn ontstaan in Roosendaal? 

De Asssociate Degrees Academie en het Logistiek Platform Roosendaal hebben 

samengewerkt om de bereikbaarheid op bedrijventerreinen te verbeteren voor 

het personeel. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe app. Ook het 

ROC West-Brabant heeft samen met het Roosendaalse logistieke bedrijfsleven 

gekeken naar innovatieve toepassingen in de logistiek waar de lesstof en 

methodes aan moeten voldoen. Hiervoor is de Logistiek Vooruit dag  

georganiseerd om onder andere simulatieonderwijs, robotisering, geo-ict en 

gamefication te testen. De nieuwe MBO-niveau 4 opleiding in Roosendaal zal dit 

gaan opnemen in de lesstof. 

14 CU Betreft pagina 22 (Kwartiermaker 

bestaanszekerheid).  

Vraag 8a:  Wat zijn de verschillen wat betreft 

werkzaamheden tussen de nieuwe 

Kwartiermaker bestaanszekerheid en de 

huidige/voormalige Armoederegisseur? 

Vraag 8b: Zal de functie van de 

Armoederegisseur hiermee ophouden te 

bestaan? 

Vraag 8c: Vind er een overdracht van 

werkzaamheden plaats tussen de 

Armoederegisseur en de nieuwe Kwartiermaker 

bestaanszekerheid? 

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. 

15 CU Betreft pagina 25 “De opzet van de 

programmabegroting 2020 wordt 

overeenkomstig de eerder gekozen lijn, waarbij 

het bereiken van de beoogde maatschappelijke 

effecten een programma en domein 

overstijgende aangelegenheid is, opgesteld. 

Hiermee geven wij uitvoering aan de motie 

M18 Sturen op Maatschappelijke Effecten”.  

In de auditcommissie is gesproken over de maatschappelijke effecten in relatie tot 

de P&C-cyclus. Geconstateerd is dat de vraag welke maatschappelijke effecten 

moeten worden bereikt vooral een beleidsvraag is die domein- en programma 

overstijgend moet worden beantwoord. Dit is exact de insteek van de huidige 

begroting en wij stellen dan ook voor om de aanpak te continueren.  

Derhalve is n.a.v. de motie de huidige werkwijze tegen het licht gehouden, 

aangescherpt en geactualiseerd in deze kadernota. Als onderdeel van de werkwijze 



Kunt u verduidelijken op welke manier 

uitvoering gegeven zal worden aan de motie? 

Indien “de eerder gekozen lijn” wordt 

gehanteerd, wordt geen uitvoering gegeven 

aan de motie. 

is in deze Kadernota een  geactualiseerde set van maatschappelijke effecten 

opgenomen.   

16 PvdA Conform de motie zou het Innovatiefonds 

worden voorbereid in samenspraak met de 

gemeenteraad. Welke acties heeft u hiertoe 

verricht de afgelopen maanden om dit fonds in 

samenwerking met de gemeenteraad voor te 

bereiden? 

In de Kadernota is opgenomen dat uw raad voorstellen krijgt voorgelegd en dat het 

college deze Kadernota ziet als startpunt voor het gesprek met uw raad. Een 

gesprek om te bezien of de ontwikkelingen en voorgestelde keuzes aansluiten bij 

de verwachtingen en wensen van uw raad. Dit geldt uiteraard ook voor het 

ontwikkel- en innovatiefonds. 

17 PvdA Is het fonds, zoals nu is opgenomen in de 

Kadernota, niet gewoon een nieuw in het leven 

geroepen reserve genaamd Innovatie- en 

ontwikkelfonds? 

Dat klopt, het fonds krijgt vorm als een bestemmingsreserve. Waarbij het verschil 

is dat dit fonds alle beleidsterreinen kan betreffen indien het vernieuwende 

voorstellen met een incidenteel karakter zijn. De Raad beslist over de stortingen en 

onttrekkingen van een bestemmingsreserve. 

18 PvdA Waarom plukt u hiervoor de Risicoreserve 

Sociaal Domein leeg, terwijl als structurele 

risico’s in de Jaarstukken, Begrotingen, is 

opgenomen het Sociaal Domein (o.a. Jeugdzorg, 

Participatiewet, WMO)? 

Omdat het sociaal domein op dit moment aardig op orde lijkt, stelt het college 

voor de risicoreserve sociaal domein deels in te zetten voor het creëren van een 

innovatiefonds en het restant over te hevelen naar de algemene reserve. De 

middelen zijn dan nog steeds beschikbaar, maar zijn niet meer alleen gelabeld voor 

het sociaal domein. Mochten er toch incidentele financiële tegenvallers binnen het 

sociaal domein ontstaan, dan kunnen deze gedekt worden via de algemene 

reserve. Overigens is de risicoreserve sociaal domein ook een soort algemene 

reserve, maar dan specifiek voor het sociaal domein. 

De beleidslijn is dat niet tegenover elk risico een aparte reserve staat. Het totale 

weerstandsvermogen is de mogelijke afdekking voor de risico’s. 

19 PvdA U schetst een beeld van een aantal fasen in de 

werkwijze van het Innovatie- en 

ontwikkelfonds. Hoe staat dit in verhouding tot 

de middelen die u in diverse voorstellen vraagt 

vanuit dit fonds? 

De voorstellen in de Kadernota bevinden zich in de uitvoeringsfase. Na allocatie 

door uw raad wordt de uitvoering door het college ter hand genomen.  

  



20 PvdA Structureel 250.000 euro voor de aanpak 

veiligheid. Onder meer voor straathoekwerkers. 

Wie zijn dit nu al (want capaciteit wordt 

uitgebreid staat er)? En wat is het huidige effect 

van de inzet van straathoekwerkers de 

afgelopen jaren en rechtvaardigt een 

uitbreiding? 

Momenteel heeft de gemeente Roosendaal twee straathoekwerkers, die 

ondergebracht zijn bij WegWijs. Met hun specifieke outreachende manier van 

werken bereiken zij 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. Twee straathoekwerkers voor een gemeente met 

ruim 77.000 inwoners is erg krap bemeten.  

In het licht van het adequaat kunnen bewaken van de openbare orde en veiligheid 

in de wijken en dorpen, is de voorgestelde uitbreiding ruimschoots te 

rechtvaardigen. 

21 PvdA Evenementenklimaat: Heeft er niet al eerder 

een onderzoek plaatsgevonden naar een      

variant van een facilitair bedrijf en past dit niet 

binnen het werk van het citymarketingsbureau 

die bij de begroting 2019 al structureel voorzien 

zijn van 350.000 euro? 

Nee, samenwerkingsvraag komt vanuit evenementenorganisaties, buurgemeenten 

en Collectief Roosendaal en heeft nog een uiteenlopend karakter.  

Facilitaire samenwerking is niet opgenomen in het takenpakket van citymarketing 

(en is dus ook niet begroot); desalniettemin ligt samenwerking met citymarketing, 

het cultuurnetwerk e.a. voor de hand. 

22 PvdA Binnenstad: Stopt de binnenstadsdirectie dit 

jaar nu u geen gelden hiervoor vraagt in 2020 

en verder? 

Er zijn gelden gevraagd voor Regie uitvoering plan ‘Roosendaal: Gezonde stad’. 

 

23 PvdA Binnenstad: Zijn de kosten Nostalgische Kermis 

geborgd voor de komende jaren? 

Nee, deze middelen zijn niet structureel geborgd. 

24 PvdA Mobiliteit: U fietst op 1 A4tje (pagina 13) een zo 

wat geheel nieuwe Mobiliteitsagenda in de 

Kadernota 2020. Kunt u een nadere 

onderbouwing, met onderzoeksgegevens doen 

toekomen ten aanzien van de gedane 

voorstellen? 

De projecten genoemd bij de mobiliteitsagenda zijn reeds opgenomen als opgave 

in het GVVP of zijn een doorvertaling van de ambities in Roosendaal Future Proof.  

Natuurlijk haken we daarbij ook aan op signalen die we krijgen vanuit de 

samenleving. 

 

25 PvdA Cultuurhuisvesting: U vraagt structureel 

250.000 euro extra bovenop de reeds 

verkregen Extra Budget van 250.000 euro bij de 

De middelen in 2019 zijn besteed voor o.a. het structureel maken van het budget 

voor het Cultuurfonds voor de makersregeling, projecten, voor een 

onderhoudsfonds kunst in de openbare ruimte, afspraken met openluchttheaters, 

het borgen van de Cultuurprijs en voorfinanciering huisvesting Culturele 



Begroting 2019 voor onder meer dezelfde 

onderdelen. Graag een toelichting. 

instellingen. Deze  middelen zijn bedoeld voor structurele borging van de 

Cultuurhuisvesting.   

26 PvdA Op welke wijze is een structurele bijdrage 

gerealiseerd voor de openluchttheaters 

Vrouwenhof en Nispen? 

Er is met beide openluchttheaters een overeenkomst aangegaan voor beheer van 

de ruimte. Met openluchttheater Vrouwenhof worden gesprekken gevoerd over 

achterstallig onderhoud.  

27 PvdA Sport: Waar worden in 2020 kunstgrasvelden 

aangelegd? 

Een aantal locaties is in onderzoek. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. 

28 PvdA Sport: Vuelta 2020, wat is het exacte bedrag 

wat we hiervoor als Roosendaal uitgeven en 

hoe staat dit in verhouding met de andere 

gemeenten in de regio? 

Het exacte bedrag voor de doorkomst van de Vuelta is nog niet bekend. De 

verkeerskundige maatregelen zijn geraamd op € 40.000,-. Overige kosten hebben 

betrekking op het nog vorm te geven side events. Het is aan iedere gemeente hoe 

zij invulling willen geven aan de doorkomst van de Vuelta en de kosten die zij 

daarvoor willen maken. 

29 PvdA Sport: Kunt u concretiseren wat u bedoelt met 

het uitbreiden van het partnership met Fontys 

en CIOS? 

In schooljaar 2018-2019 zijn CIOS en Fontys gestart in de gemeente Roosendaal. 

Komende schooljaar zijn er meer studenten in Roosendaal actief en zullen meer 

activiteiten worden uitgevoerd. Tevens wordt de samenwerking tussen Fontys en 

CIOS geïntensiveerd.   

30 PvdA Toerisme: Waar worden camperplaatsen in 

onze gemeente ingericht? 

Is nog niet bekend. Voor de camperplaatsen worden momenteel nog meerdere 

locaties bezien op haalbaarheid; deze liggen in principe wel binnen de stad(srand). 

31 PvdA Economie: Wat is adaptief accountmanagement 

en concreet wat gaat u doen voor 150.000 euro 

structureel? 

Dit betreft geen structureel budget. Adaptief accountmanagement betekent de 

ondernemer centraal en snel kunnen schakelen om deze ondernemers op maat te 

bedienen. Inzet van de middelen zal gebeuren afhankelijk van de 

ondersteuningsvraag vanuit de ondernemers, is dus niet vooraf precies vast te 

stellen. Er ligt dus bewust geen onderbouwing voor de verwachte € 50.000 / jaar. 

32 PvdA Economie: Kunt u toelichten op welke wijze 

deze 150.000 euro bijdraait aan versterking van 

onze concurrentiekracht, het vestigingsklimaat, 

de werkgelegenheid en het vasthouden van 

talenten in Roosendaal? 

Onze concurrentiekracht,  vestigingsklimaat, werkgelegenheid en daaraan 

gekoppeld vasthouden van talenten is sterk afhankelijk van het succes van onze 

ondernemers. Dit succes wordt vaak bepaald door hun innovatiekracht, en 

adaptief accountmanagement heeft nu juist tot doel hen daarbij te ondersteunen.  

33 PvdA Roosendaal Natuurstad: Kunt u toelichten op 

welke wijze u concreet uitvoering geeft aan de 

motie Impuls Ruimtelijke Adaptatie 

Roosendaal? 

De juiste kaders voor Roosendaal natuurstad moeten nog geformuleerd worden. 

Roosendaal natuurstad wordt de paraplu waar afzonderlijke visies zoals 

“verbindend groen”, “verbindend water” etc. onder komen te hangen en moet 

deze afzonderlijke visies verbinden. Verdere invulling en uitwerking wordt door de 

vakdisciplines gedaan. 



34 PvdA Duurzaam maatschappelijk vastgoed: U vraagt 

structureel budget, nog zonder onderzoek en 

plan van aanpak. Waarom acht u dit een 

logische manier? 

In uitvoering van het bestuursakkoord willen we als gemeente een voorbeeld 

functie voor de inwoners en het bedrijfsleven van Roosendaal hebben. En vanuit 

een opdracht van het ministerie handelen we om tijdig (2020) een voorstel te 

kunnen indienen tot verduurzaming van onze gebouwen.  

Dit betreft een kostenneutraal voorstel, waarbij in de eerste jaren sprake is van 

een last die zich later terug verdiend.  

35 PvdA Snelfietsroute F58: Heeft u de zekerheid dat 

deze route doorgaat, gelet op de 

financieringsproblematiek in Bergen op Zoom? 

De zekerheid hebben we pas na ondertekening van het bestuursakkoord met de 

provincie en de gemeente Bergen op Zoom. De opgave voor de F58 aan de Bergse 

zijde lijkt financieel sluitend te zijn. 

36 PvdA Ster van Roosendaal: Kunt u ons dit plan met 

financiële onderbouwing doen toekomen? 

De doelstelling is om het oude koetshuis en theekoepeltje weer in ere te herstellen 

(particulier initiatief) en daaromheen een groene, openbaar toegankelijke, 

levendige oase te creëren die de tuin van het Tongerlohuys verbindt met de tuin 

bij het Koetshuis. Door beiden tuinen te verbinden, is het mogelijk nieuw leven te 

blazen in een stukje Roosendaal met een rijk cultuurhistorisch verleden. Door het 

parkeerterrein achter de Kring te vergroenen en (semi) openbaar te maken, wordt 

de binnenstad mooier en meer klimaatbestendig. Het projectgebied beslaat het 

stuk parkeerterrein wat in eigendom is van de gemeente tussen de panden aan de 

Molenstraat, De Kring, Mariagaarde, de tuin van het Tongerlohuys en de tuin van 

het Koetshuis. Van het budget willen wij: Doortrekken van de waterloop rondom 

Tongerlohuis, aanleggen wadi’s en kwalitatief hoogwaardig groen. Betere 

ruimtelijke inpassing van de Kring. Aansluiten bij de inrichting van de Nieuwstraat 

en aansluiten bij de Molenstraat. De kosten zijn berekend a.d.h.v. kengetallen voor 

het aanleggen van groen/water/verharding vermenigvuldigd met de oppervlakte 

van het gebied (+/- 3500m2). Er is nog geen planontwerp, dit wordt opgesteld in 

overleg met een landschapsbureau (met specialiteit klimaatadaptatie) en de 

aangrenzende eigenaren.  

 

37 PvdA Sterk en Gezond: Waaruit bestaat de sociale 

basisinfrastructuur? 

Dit is het voorliggend veld: het geheel van collectieve voorzieningen en het gehele 

netwerk van vrijwilligers en professionals dat vrij toegankelijk beschikbaar is in de 

gemeente Roosendaal om inwoners te helpen op eigen kracht en naar eigen 

tevredenheid aan de samenleving deel te laten nemen. 



38 PvdA Buurthuizen: Kunt u ons het onderzoek naar de 

toekomst van buurthuizen toekomen, nu u 

extra middelen opneemt vanaf 2021? 

Het onderzoek naar de functie van de buurthuizen in de wijken en dorpen is niet 

beschikbaar omdat het onderzoek nog moet plaats vinden. Momenteel is de fase 

van onderzoek naar een geschikte opdrachtnemer en het formuleren van de 

onderzoeksopdracht. Het onderzoek naar de functie van de buurthuizen in de 

wijken en dorpen, vindt plaats in samenwerking met een afvaardiging van de 

buurthuisbesturen van de wijken en dorpen 

39 PvdA Eenzaamheid: Daar is toch al beleid op en zijn 

er plannen? Wat behelst de nieuwe integrale 

aanpak? 

Gemeente Roosendaal heeft zich aangesloten bij het landelijk Actieprogramma 

'Eén tegen Eenzaamheid'. De aanpak van eenzaamheid is belangrijk en krijgt in 

2019 en verder de aandacht. Eenzaamheid onder inwoners wordt breed  en 

integraal aangepakt door alle beleidsvelden uit het voorliggend veld te betrekken. 

Te weten sport, cultuur, jeugd, welzijn, e.d.  Binnen deze beleidsvelden wordt het 

thema eenzaamheid opgenomen (vb. Nota volksgezondheid). Daarnaast worden 

die beleidsvelden betrokken waarmee raakvlakken zijn. 

In 2019 vindt o.a. de verkenning van samenwerkingspartners in het 

maatschappelijk veld plaats en wordt de week van de eenzaamheid georganiseerd 

in oktober. 

Vanaf 2020 vinden vervolgstappen plaats zoals het verbinden van (subsidie-) 

partners in een kerngroep ‘aanpak eenzaamheid’, ontwikkelen van een 

gemeenschappelijke visie, koppeling met de landelijke coalitie (AH, Jumbo, enz.), 

kleine initiatieven die bijdragen aan het opheffen en voorkomen van eenzaamheid 

ondersteunen met behulp van het fonds ‘sociaal verbinden’.  

40 PvdA Peuteropvang: Met de Asscher-gelden, 

aangevuld met gemeentelijke middelen is de 

peuteropvang gestimuleerd. Wat is daarvan het 

effect geweest, in onder meer het gebruik 

daarvan? 

Het bereik van peuteropvang in Roosendaal is dekkend, iedereen die wil kan naar 

een peuteropvang. Het gebruik van de peuteropvang is met ongeveer 6% gestegen 

als gevolg van de Asscherregeling.  

41 PvdA Jeugd en onderwijs. U vraagt structureel 

budget, nog zonder onderzoek, concrete 

projecten en een plan van aanpak. Waarom 

acht u dit een logische manier? 

Vanuit de onderwijs-jeugdagenda maken we werk van het perspectief bieden aan 

onze jeugd. We willen samen met onze partners de thema's uit de jeugdagenda 

vullen met inhoud en projecten. Dit vanuit de opvatting dat we alleen samen met 

partners (onderwijs, sport, cultuur etc) het verschil kunnen gaan maken. We willen 

dus ruimte geven aan plannen met als voorwaarde dat zij bijdragen aan de 

gestelde doelen.  



42 PvdA Kwartiermaker Bestaanszekerheid: Nemen we 

hiermee afscheid van de Armoederegisseur en 

wat is het resultaat geweest van het werk van 

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. 

43 PvdA Arbeidsmarkt: Op basis waarvan heeft u de 

conclusie getrokken dat er vraag is voor een 

opleidingsfonds voor arbeidsmigranten? 

Er ligt geen rapport of dergelijke aan de basis. In de actieagenda arbeidsmarkt XL 

staat op p. 22 dat wij juist samen met de RWB willen onderzoeken welke aanpak 

nodig is om blijvende arbeidsmigranten mee te laten doen op de arbeidsmarkt, 

niet alleen nu maar ook in de toekomst. 

44 PvdA Arbeidsmarkt: Hoe ziet de roadmovie 2019-

2020 eruit? 

De roadmap 2019-2020 voor de regionale agenda beroepsonderwijs is in 

ontwikkeling. 

45 PvdA Financieel Perspectief: Voor het tekort in 2022 

is er nog geen dekking. Past het u dan niet om 

de voorstellen behoudender in te richten? Aan 

welke dekking denkt u om dit tekort op te 

lossen, immers de Kadernota vormt de basis 

voor de Begroting? 

Op dit moment wordt gedacht aan een incidentele afdekking van het tekort in 

2022 vanuit de algemene reserve. In 2023 is een fors structureel positief saldo 

zichtbaar, waarmee de voorstellen op de lange termijn gedekt zijn. 

Bovendien zal in de begroting ook de Septembercirculaire verwerkt worden, waar 

mogelijk nog een positief effect in zit. 

46 PvdA Analyse Mei-circulaire: Met het wegvallen van 

de incidentele compensatie voor de jeugdzorg 

in 2022 en een grotere afname van het accres, 

zullen gemeenten in toenemende mate 

problemen ondervinden om in het najaar over 

de periode 2020 tot en met 2023 over de hele 

linie een reëel (zonder ‘zachte’ taakstellingen) 

en structureel (zonder inzet van reserves en 

andere eenmalige maatregelen) sluitende 

meerjarenbegroting te presenteren. Hoe ziet u 

dat? 

Zie het antwoord op vraag 45. 



47 PvdA Afdoening moties: Op welke wijze komt de 

motie Roosendaal Studentenstad terug in de 

Kadernota 2020? 

Er is een plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van de motie Roosendaal 

Studentenstad. Het is nog niet duidelijk welke kosten er structureel nodig zijn voor 

het uitvoeren van de aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen. 

Hierover wordt de raad in het najaar geïnformeerd.  

48 PvdA Afdoening moties: Op welke wijze is tot op 

heden uitvoering gegeven aan de motie 

Roosendaal op weg naar een rookvrije 

generatie? 

Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal organisaties over dit onderwerp, 

waaronder het Bravis ziekenhuis, dat per 31 mei volledig rookvrij is. In april 2019 is 

een bijeenkomst gezonde werkvloer georganiseerd, waar zo’n 65 organisaties uit 

Roosendaal aanwezig waren. Hierbij is aandacht besteed aan een rookvrije 

werkomgeving. In de nieuwsbrief in juni van SSNB aan alle sportverenigingen is 

een stukje tekst over dit onderwerp opgenomen om de sportverenigingen te 

stimuleren over te gaan naar een rookvrij sportpark. Dit wordt in het najaar 

herhaald. De juridische mogelijkheden om de openbare buitenruimte rookvrij te 

maken worden onderzocht. 

49 GL Er wordt gesproken over een kwartiermaker 

bestaanszekerheid. Hoe verschilt deze functie 

met die van 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. 

50 GL In 2.2 “Roosendaal doet” wordt gesproken over 

een samenspel tussen relevante organisaties. 

Over welke organisaties gaat dit en hoe wordt 

die keuze gemaakt? 

De relevante organisaties kunnen wij nu nog niet benoemen om twee redenen: 

• de vraagstukken waaraan moet worden gewerkt zijn nog niet vastgesteld 

• De organisaties zijn, gelet op het subsidietraject nog niet vastgesteld. 

 

De keuze wordt uiteindelijk ook gemaakt op basis van inhoud. Welke vraagstukken 

pakken we in welke wijk op?  

51 GL In dezelfde paragraaf staat dat er na de zomer 

wordt gestart met gesprekken met inwoners, 

ondernemers, professionals en experts. Welke 

vorm gaat dit krijgen en wat wordt er gedaan 

met de output? 

Dit krijgt vorm volgens de 4e generatie methode. Kort en goed: Er worden 

gesprekken gevoerd met inwoners in ‘homogene groepen’. Deze inwoners hebben 

een bepaald vraagstuk met elkaar gemeen. In de groep wordt dieper ingegaan op 

vragen rond dit vraagstuk: 

- waar zitten de zorgen? 

- wat zouden ze graag willen? 



- wat speelt er nog meer rond het vraagstuk? 

 

Daarna wordt er, met de uitkomsten van de ‘homogene groepen’ als basis, in 

‘heterogene groepen’ dus ook met professionals van verschillende organisaties 

gekeken naar wat oplossingen en acties kunnen zijn. Doel is om zo te komen tot 

een gedragen aanpak van die zaken die er echt toe doen in de wijk. 

 

Dit gehele traject wordt intensief gevolgd door de werkgroep #RSRD. 

52 GL Wanneer krijgt de raad meer te horen over de 

vorm en inhoud van de werkgroep #RSRD? 

Het college spreekt in de kadernota de intentie uit om dit samen met uw raad op 

te pakken. Als dit op steun van uw raad kan rekenen dan kan kort na de zomer 

worden gestart met de werkgroep.   

53 GL Waarom is gekozen voor incidenteel geld? Kan 

dit veranderen op het moment dat het een 

succes blijkt te zijn? 

Met de middelen stimuleren wij de werkwijze. Incidenteel middelen zijn onder 

meer nodig voor begeleiding en scholing van mensen als het gaat om de vierde 

generatie methode en aanjaag-investeringen. 

Inhoudelijke successen moeten worden geborgd in en bekostigd uit reguliere 

middelen. 

54 GL Wat is de rolverdeling tussen de raad en het 

college betreft het innovatiefonds? 

Voorstellen voor en de verkenningen zelf kunnen vanuit raad en college worden 

opgepakt. De raad besluit tot de uitvoering van verkenningen.  

De raad alloceert de middelen voor de uitvoeringsfase. Het college geeft uitvoering 

en rapporteert via de P&C-cyclus.  

55 GL Hoe zal het openbaar vervoer worden 

gestimuleerd? Zullen bussen meer gaan rijden? 

Wordt het goedkoper? Start u met een 

campagne? Komen er meer haltes? 

In 2021 zal er een nieuwe concessie worden uitgeschreven door de provincie. 

Vanuit de regio wordt richting gegeven aan deze concessie. Roosendaal 

participeert in de regionale werkgroepen waarbij we gaan voor een zo toegankelijk 

en effectief OV systeem als mogelijk. 

56 GL Onze fractie is erg blij met de lobby voor een 

alternatieve Beneluxtrein. Wanneer kunt u ons 

hier meer over vertellen? 

Nadat de directe IC verbinding met Antwerpen uit de dienstregeling is gehaald 

hebben we samen met de regio bij het Rijk aangedrongen op een volwaardig 

alternatief richting België. We verwachten u eind dit jaar meer informatie over te 

kunnen geven.  

57 GL Hoe kan het dat het percentage vroeg schoolse 

schoolverlaters in Roosendaal hoger ligt dan 

het regionaal en landelijk gemiddelde? 

Het klopt dat Roosendaal een hoger VSV-percentage heeft dan het landelijk 

gemiddelde, maar als we dit vergelijken met de andere gemeenten in onze regio, 

ligt het percentage in Roosendaal niet hoger dan in vergelijkbare andere 

gemeenten. 

Een paar opvallende zaken: 



Het absoluut aantal vsv in Roosendaal is nagenoeg gelijk gebleven: 

• Het gaat t.o.v. vorig jaar om 2 vsv meer en t.o.v.  het jaar daarvoor 5 meer 

• De toename van vsv zit in de onderbouw vo en op mbo op niveau 3 en dit 

loopt in de pas met de landelijke ontwikkelingen.  

• Veel jongeren verkiezen om te gaan werken nu het economisch zo 

goed gaat. Er zijn voor veel opleidingen geen mogelijkheden om 

van BOL over te stappen naar BBL. 

• Problemen in de onderbouw komen vermoedelijk vanwege 

nieuwkomers  

• Op alle andere opleidingen heeft Roosendaal een mooie afname. 

Dat Roosendaal procentueel is gestegen komt waarschijnlijk door de afname van 

het aantal jongeren in de leeftijd van 12- 23 jaar. Aantallen staan in regionaal 

jaarverslag 2017-2018 van het Regionaal Bureau Leerplicht. 

58 GL Wanneer kan de raad een update verwachten 

over de projecten die nu nog in voorbereiding 

zijn aangaande de Jeugd- en onderwijsagenda? 

Na het zomerreces wordt de Raad hierover geïnformeerd.  

59 GL Wat is de inhoud van ‘kamers met kansen’. 

Moeten we nu denken aan huisvesting? 

Het is een vorm van huisvesting waarin jongeren van 16-27 jaar met verschillende 

achtergronden kunnen wonen. Er wonen jongeren die begeleid en ondersteund 

worden in het zelfstandig wonen, leren en werken samen met studenten en 

werkende jongeren. De begeleiding wordt uitgevoerd door goed opgeleide 

vrijwillige coaches.  

60 GL De motie uit 2018 “Roosendaal toegankelijk 

voor iedereen” wordt ten uitvoering gebracht. 

In de kadernota lezen we dat dit ook 

antidiscriminatie betreft. Er wordt echter daar 

alleen gesproken over LHBTi. Wordt er ook nog 

aandacht besteed aan discriminatie op grond 

van afkomst of religie? Zo nee, kan dit worden 

toegevoegd aan het actieplan? 

LHBTi of “regenbooggelden” is een cofinanciering met het ministerie en alleen 

bestemd voor deze doelgroep.   

Er is geen directe aanleiding op basis van cijfers dat Roosendaal moet inzetten op 

meer vormen van antidiscriminatie.  

61 SP En de Fietsroute F58, financiën door BoZ? De snelfietsroute lijkt financieel haalbaar.  

62 SP Op blz 8 van de kadernota, fonds  incidenteel 

voeden met 2 miljoen. Vervallen specifieke 

Vanuit de Specifieke Risico reserve sociaal domein wordt 2 miljoen gestort in het 

Innovatie en ontwikkelfonds. Het restant bedrag dat overblijft in de Specifieke 

risico reserve sociaal domein wordt gestort in de Algemene reserve. 



bestemmingsreserve> gaat dit dan in het 

innovatie fonds? 

 


