Motielijst
OPENSTAAND
Nr
2016-M23

Datum
21-7-2016
Kadernota

Fractie

Onderwerp
Motie 1 - Toekomstbestendig huis van de democratie
Besluit:
1. Vast te stellen dat de vergaderingen van de gemeenteraad in de
raadszaal gevestigd blijven in het raadhuis aan de Markt;
2. Het raadhuis te transformeren naar “Het Huis van de democratie”;
o Hiertoe een werkgroep in te stellen met daarin vertegenwoordigd
een afvaardiging van de raad, het college en ambtelijke ter zake
deskundigen;
o Deze werkgroep de opdracht te geven om de transformatie van het
raadhuis uit te werken en deze uitwerking voor de
begrotingsbehandeling aan de raad aan te bieden.
3. Eerder genomen initiatieven m.b.t. mogelijk onderbrengen van de
raadszaal in het kader van (her)huisvesting van het Stadskantoor niet
verder worden uitgewerkt;

Portefeuillehouder
Raad

Toelichting
Tekst bijlagenboek Programmabegroting 2017: het
initiatief voor de uitwerking van deze motie ligt
momenteel bij de raad.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2016-M38

21-7-2016
Kadernota

VVD

Motie 22 - Ophalen plastic afval
Besluit:
- Het college op te dragen na te gaan of er betere manieren zijn om
plasticafval aan te laten bieden en hierover zo nodig een voorstel aan
de raad te doen

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Bestuursrapportage 2017:
Een alternatief voor het ophalen van plastic afval wordt
meegenomen in de nota Omgekeerd Inzamelen. Deze
komt na de zomer in de raad.
1e begrotingsraad 25 oktober 2017:
De raad ontvangt binnen enkele weken een voorstel
m.b.t. omgekeerd inzamelen.
20-2018 Vraag en Antwoord CDA - De toekomst van
omgekeerd inzamelen:
Na de formatie van het nieuwe college wordt de
adviesnota in routing gebracht ter besluitvorming. Het
raadsvoorstel geeft uitvoering aan de
duurzaamheidsagenda te weten invoering van het
omgekeerd inzamelen.
Commissievergadering 15 november 2018:Het
voorstel voor afvalinzameling wordt in januari 2019
aan de raad aangeboden. Zie ook 2016-M38 motie 22 Ophalen plastic afval. Deze staat op de motielijst.
Hierin wordt ook verwezen naar het raadsvoorstel dat
uitvoering gaat geven aan de invoering van het
omgekeerd inzamelen.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2016-M43

21-7-2016
Kadernota

GL

Motie 33 - Van vangnet naar uitweg
Verzoekt het college:
Vóór 1 december 2016 aan de gemeenteraad van Roosendaal een
integrale beleidsnotitie armoede- en schuldhulpverleningsbeleid aan
te bieden;
In deze beleidsnotitie te benoemen de benodigde structurele
middelen voor de integrale aanpak in de begroting 2017 en verder.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Bestuursrapportage 2017:
Raadsmededeling 73O-2016 Integraal armoedebeleid
is op 1 december 2016 aan de raad aangeboden en zit
in de raadscyclus.
Een voorstel voor Integraal armoedebeleid komt in
september 2017 naar de raad.
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.
RM 12-2018 Integraal Armoedebeleid is op 7 maart
2018 aan de raad aangeboden via de dagmail en
behandeld in de Commissievergadering van 31 mei
2018. In de raadsmededeling wordt de raad
geïnformeerd over de voortgang van het
armoedebeleid.

Nr
2016-M52

Datum

Fractie

22-dec-16 PvdA/VVD

Onderwerp
Motie Stadskantoor blijft in verbinding met Mariadal
Draagt het college op:
1. Mariadal en omgeving niet te beperken in verdere
gebiedsontwikkeling en daarbij een duidelijke verwevenheid te
realiseren met het te renoveren Stadskantoor, middels onder meer:
- een fiets- en wandelverbinding tussen station en binnenstad door
het gebied, met zicht op de historische tuinen en boomgaard van
Mariadal;
- een vermindering van parkeerdruk voor de woonstraten ten noorden
van het gebied.
2. Om samen met de betrokken partijen deze gebiedsontwikkeling
van het Stadskantoor en Mariadal en omgeving vorm te geven;

Portefeuillehouder
Theunis

Toelichting
Perbericht Provincie Noord-Brabant - Drie consortia
Mariadal geselecteerd:
Begin september '17 moeten de uitgewerkte plannen
op schetsniveau uiterlijk bij de provincie worden
ingediend. Daarna wordt begin november een
definitieve keuze gemaakt over met welke partij de
provincie samen gaat werken. Daarna wordt een
voorlopig ontwerp gemaakt. Daarbij betrekt de
provincie ook de gemeente en andere
belanghebbenden zoals de buurtbewoners.
Commissievergadering 23 november 2017:
Bij behandeling van het Raadsvoorstel herontwikkeling
Mariadal heeft wethouder Theunis aangegeven dat
hierna de bestemmingsplanfase volgt en dan zal de
gehele l-vorm vanaf Kober, Jeroen Boschschool,
Stadskantoor en de nieuw te bouwen Gertrudismavo
worden meegenomen. Hierin wordt ook het door de
stadsarchitect genoemde plein naast het Stadskantoor
opgenomen;
Commissievergadering 24 mei 2018: bij de behadeling
van het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan
Centrum-Noord heeft wethouder Theunis aangegeven
dat het gebied rondom Mariadal buiten dit
bestemmingsplan is gelaten. Hiervoor volgt eind
2018/begin 2019 een aparte
bestemmingsplanwijziging.

Nr
2016-M53

Datum

Fractie

22-dec-16 VVD/PvdA

Onderwerp
Motie Uitgangspunten Stadskantoor
Besluit de raad uit te spreken dat:
1. De middelen die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen voor de
huisvesting van het bestuur en de organisatie kaderstellend zijn.
2. Bij de uitwerking van de plannen het dienstverleningsconcept zoals
verwoord in de raadsmededeling 62B-2014 (strategische opgave
dienstverlening) als uitgangspunt wordt gehanteerd.
3. Bij de uitwerking van de plannen het komen tot een
energieneutraal gebouw als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
Raadsmededeling 48-2017 Programma van Eisen
Huis van de Gemeente is aan de Raad aangeboden
en behandeld in de Commissievergadering van 21
september 2017:
-De Provincie maakt in nov'17 een keuze ten aanzien
van welke partij Mariadal gaat ontwikkelen;
-Er wordt rekening gehouden met de motie van 22-12'16 (2016-M52, Stadskantoor blijft in verbinding met
Mariadal;
-Er kan op dit moment nog geen datum worden
gemeld voor wat betreft de start van de renovatie van
het Stadskantoor. Als alles meezit zou het nieuwe
gebouw in 2020 gereed kunnen zijn.
Commissievergadering 23 november 2017:
Bij behandeling van het Raadsvoorstel herontwikkeling
Mariadal heeft wethouder Theunis aangegeven dat
hierna de bestemmingsplanfase volgt en dan zal de
gehele l-vorm vanaf Kober, Jeroen Boschschool,
Stadskantoor en de nieuw te bouwen Gertrudismavo
worden meegenomen.
Commissievergadering 24 mei 2018: bij de behadeling
van het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan
Centrum-Noord heeft wethouder Theunis aangegeven
dat het gebied rondom Mariadal buiten dit
bestemmingsplan is gelaten. Hiervoor volgt eind
2018/begin 2019 een aparte
bestemmingsplanwijziging.

Nr
2017-M1

Datum

Fractie

26-jan-17 VLP

Onderwerp
Eigenstandige Motie - Voorkomen sluiting buurthuizen

Portefeuillehouder
Raaijmakers

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

2017-M8

20-apr-17 VLP

Raaijmakers
Motie Borging Groene Monumenten
Draagt het college op te komen tot een inventarisatie van Historische
Groenstructuren en zichtlijnen en dit juridisch te borgen.

Toelichting
RM 14-2018 Uitvoering motie Voorkomen sluiting
buurthuizen heeft in de raadscyclus gezeten
(Commissie 31 mei 2018). Conclusie: op dit moment
niet mogelijk om obv andere objectieve parameters
een verdeling te maken voor buurthuizen. College
daarom besloten huidige verdeelsleutel, incl. verdeling
voor komende twee jaar intact te laten. Het niet
aanpassen van verdeelsystematiek betekent niet dat
geen uitvoering wordt gegeven aan de motie.Ter
voorbereiding op subsidieprocedure voor 2019/20
worden per wijk/ dorp en per buurthuis de
aandachtspunten in beeld gebracht. Deze
aandachtspunten hebben zowel betrekking op de
maatschappelijk/ sociale vraagstukken als
aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het
buurthuis zelf. Op basis van de maatschappelijke
aandachtspunten worden doelstellingen geformuleerd
tbv subsidieverstrekking. Over de aandachtspunten
met betrekking tot de bedrijfsvoering worden
procesafspraken gemaakt. Buurthuizen leveren voor 1
okt een uitvoeringsplan tbv besluitvorming over de
subsidie voor 2019. Wanneer blijkt dat individuele
buurthuizen voor de uitvoering van hun taken voor
2019 en/of 2020 extra financiële middelen nodig
hebben, zal dit via een raadvoorstel aan de
gemeenteraad worden voorgelegd voorafgaand aan
het vaststellen van de Programmabegroting 2019.
De raad wordt in het najaar geïnformeerd over
st.v.zkn.

Nr
2017-M10

2017-M11

Datum

Fractie

8-jun-17 CDA

13-7-2017
Raad

RL

Onderwerp
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.

Motie Arbeidsmarktagenda (KADERNOTA 2018)
Besluit het College op te dragen om
1. Te komen tot een Arbeidsmarktagenda 2018 - 2022 tussen
overheid, bedrijfsleven en onderwijs met daarin verwoord:
- een gedeelde analyse over de actuele en toekomstige
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
- een heldere, innovatieve, toekomstbestendige en realistische visie
op de arbeidsmarkt voor Roosendaal
- een pakket aan concreet te nemen stappen en maatregelen
.
2. Deze concrete, actiegerichte werkagenda de basis te laten zijn
voor de komende bestuursperiode en de inhoud van deze motie op te
nemen in het raadstestament ter afsluiting van de huidige
bestuursperiode.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting

Van Ginderen

Raad 31 januari 2019 - Wethouder van Ginderen heeft
aangegeven dat er vorderingen zijn gemaakt in de
Arbeidsmarktagenda. Er zijn nog een paar
vervolgafspraken met een aantal partners; Dit om tot
een gedragen plan te komen. Er komt daarnaast
binnenkort nog een themabijeenkomst voor de raad.
Daarna kan de arbeidsmarktagenda aan de raad
worden aangeboden.
Raadsmededeling 25-2019 Iedereen doet mee op de
arbeidsmarkt XL is aan de raad aangeboden en in
augustus 2019 in de raadcyclus uitgebreid behandeld.
Voorstel: Afvoeren van de motielijst

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

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.

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Toelichting
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.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2017-M15

13-7-2017
Raad

SP

Motie onderzoek structureel meer geld voor MBO-studenten
(KADERNOTA 2018)

Portefeuillehouder
Van Ginderen

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.

2017-M19

13-7-2017
Raad

GL

Motie Tiny Houses op Stadsoevers (KADERNOTA 2018)
Verzoekt het college:
Alternatieve bouwwijzen zoals bouwen van Tiny Houses en
Earthships, en aangrenzende activiteiten, zoals openbare
moestuinen, op Stadsoevers mogelijk te maken en te stimuleren door
een kavel daarvoor vrij te maken;
te inventariseren welke regels belemmerend werken op het
realiseren van (off grid) Tiny Houses en zich in te zetten voor het
opheffen van deze belemmeringen.

Toelichting
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.

Theunis

Het afdoeningsvoorstel voor deze motie is per brief
richting de raad gegaan (dagmail 12 november 2019).
Voorstel: afvoeren van de motielijst.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2017-M25

9-11-2017
Begroting

VVD

Motie 4 Faciliteiten Sportverenigingen

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Toelichting

Koenraad

Raad 20 december 2018:
De PvdA-fractie verzoekt om een stand van zaken.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de global
goals zijn onderzocht op relevantie. De global goals
die relevant zijn, zullen worden meegenomen in het
Actieprogramma Futureproof. De actualisering krijgt de
raad eind januari 2019. De gemeente is aangemerkt
als global goals gemeente.

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.

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.

2017-M26

9-11-2017
Begroting

PvdA/GL

Motie 5 Roosendaal ‘Global Goals Gemeente’
Verzoekt het college om:
1. De gemeente Roosendaal aan te melden bij VNG International als
Global Goals Gemeente – Gemeenten4GlobalGoals;
2. Samen met de Roosendaalse inwoners, organisaties en
instellingen de ambities te bepalen, waar te maken en uit te dragen.

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 VNVerdrag.
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.

Nr
2017-M35

Datum

Fractie

21-dec-17 RL

Onderwerp
Motie 14 (gewijzigd) - Helpende hand voor mensen die minder
ontvangen
Verzoekt het college
De minder ontvangende risicogroepen benoemd in het
rekenkamerrapport, voor Roosendaal in kaart te brengen en hierop
met de armoederegisseur met voorrang een regelingencheck toe te
passen en de vigerende regelingen, zoals maatwerk, hierop tot
uitvoering te brengen.

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Wethouder van Poppel heeft aangegeven de motie te
kunnen ondersteunen als deze gekoppeld wordt aan
de armoederegisseur t.b.v. prioritering.
Commissievergadering 31 mei 2018:
De armoederegisseur is inmiddels begonnen met haar
werkzaamheden.
Raadsmededeling 47-2018 De rol en inzet van de
Armoederegisseur is behandeld in de
commissievergadering van 15 november 2018.
Commissie 15 november 2018 - De functie van
armoederegisseur zal worden geëvalueerd. De raad
zal over de uitkomsten van deze evaluatie worden
bericht einde eerste kwartaal 2019.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij het
hele brede armoedebeleid wil updaten en daar een
vervolgnotitie van wil maken (dit in de vorm van een
raadsmededeling). Hierin zullen ook de bedragen ten
aanzien van het Kindpakket (inzicht geven in het
budget) worden meegenomen. Ook zullen hierin de
resultaten/acties uit de eerste Netwerkbijeenkomst (13
december 2018) worden verwerkt.

Nr
2018-M1

2018-M2

Datum

Fractie

1-mrt-18 SP/VLP

1-mrt-18 ND

Onderwerp
Motie 1 Integraal verkeersplan Nieuwstraat Roosendaal
Draagt het college op:
1. Alvorens definitieve besluiten te nemen over de eventuele
verplaatsing van de fietsenstalling of het verlenen van de vergunning
voor een nieuwe bioscoop een onderzoek te doen en uit te werken in
een integraal verkeersplan voor de Nieuwstraat en daarin te
betrekken o.a.:
a. snellere doorstroming bij de ingang van de Biggelaar
parkeergarage door bijv. slimme kentekenherkenning;
b. maatregelen voor het 24 uur kunnen uitrukken van politie als wel
toegankelijkheid en bereikbaarheid van politie andere
veiligheidsdiensten;
c. snelle afwikkeling van haal- en brengverkeer van schouwburg,
bioscoop en horeca door het bijv. aanleggen van een rotonde;
d. aanpassen parkeerbeleid op straat door bijv. alleen toe te staan
voor bewoners van de straat;
e. veiligheidsaspecten voor weggebruikers en bewoners te
inventariseren en daarvoor passende oplossingen aan te geven en te
implementeren.
2. Bij het opstellen van het integraal verkeersplan de bewoners van
de Nieuwstraat, de politie en andere belanghebbenden nadrukkelijk te
betrekken.
3. De uitkomsten van het onderzoek en de uitwerking in een integraal
verkeersplan met de raad te delen.

Motie 3 - Bewaakte fietsenstalling in het Centrum van
Roosendaal
Draagt het college op:
De raad een voorstel voor te leggen ten behoeve van de realisatie
van een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Roosendaal;

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
De bespreking van de uitvoering van deze motie zit in
de raadscyclus (commissiebehandeling op 7 juni jl.) en
komt mogelijk nog terug in de raadsvergadering van 5
juli a.s.
Commissievergadering 7 juni 2018:
Wethouder Lok heeft toegezegd te zullen trachten bij
de verkrijgers van de vergunning een aantal dagen
respijt te vragen door voor te stellen om even te
wachten met de beslissing op de bezwaren. Dit zodat
met de inwoners van de Nieuwstraat kan worden
gekeken of er overeenstemming kan worden bereikt
over het verkeersplan (een veilige verkeerssituatie met
een gezonde verkeersafwikkeling). Dhr. Lok heeft
toegezegd de raad na 25 juni over de uitkomsten te
zullen informeren.
Op de vragen van de VLP wanneer de aanvraag voor
een vergunning is binnengekomen, wat de uiterlijke
termijn van beslissen op deze vergunning was en of
deze beslissing om de vergunning te verlenen ook
daadwerkelijk op de uiterlijke termijn genomen is,
heeft wethouder Lok aangegeven deze informatie nu
niet paraat te hebben en deze informatie alsnog aan
de raad te zullen doen toekomen.

Lok

Nr
2018-M3

2018-M4

Datum

Fractie

1-mrt-18 ND

1-mrt-18 VLP

Onderwerp
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.

Motie 7 (geen) 'Fietsenstalling in de Biggelaar'

Portefeuillehouder
Lok

Toelichting
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.

Lok

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;
2018-M7

11-10-2018

PvdA

Motie Werk maken van een beter bereikbaar Tolberg
Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018
Draagt het college op
•Om de verkeersstudie ‘Beter Bereikbaar Tolberg’ en alle andere
opties die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd voor 1 juli
2019 te actualiseren met een daarbij behorend plan van aanpak;
•In dit plan, waarin de voorgestelde maatregelen inzake de
bereikbaarheid van de wijk duurzaam te verbeteren staan
opgenomen, een financiële onderbouwing op te nemen, waarbij
rekening is gehouden met mogelijke cofinanciering van andere
partijen.

Lok

Wethouder Lok heeft tijdens de beraadslaging in de
raadsvergadering aangegeven dat de in de motie
genoemde 1 juli 2019 een discussie blijft; Hij gaat zijn
best hiervoor doen, maar het zal moeten blijken of
deze datum al dan niet gehaald gaat worden.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2018-M8

11-10-2018

VLP

Motie Cliënt Centraal
Raadsmededelingen 34-2018 en 38-2018 (bezwaren HbHplus)
Besluit het college te verzoeken om:
1)Te komen tot een gemeenschappelijke dialoog tussen alle
betrokken partijen in de zorg, ten-einde de ondersteuning van cliënten
te verbeteren en toekomstige uitdagingen binnen de Wmo
gezamenlijk op te pakken;
2)De zorggesprekken te laten plaatsvinden tussen cliënt, indien
aangewezen een cliëntonder-steuner en WegWijs (Wmo), ervan
uitgaande dat hierbij voldoende professionaliteit aanwezig is om
zowel de huidige zorgvraag als de in de toekomst te verwachten
zorg¬vraag te kunnen voorzien van een adequaat
ondersteuningsplan;
3)Het gebruik van een cliëntondersteuner actiever te promoten en
nog beter te faciliteren;
4)Actieve nazorg op basis van regelmatige individuele evaluatie door
WegWijs te faciliteren;
5)Onafhankelijke toetsing te laten plaatsvinden op de geleverde
ondersteuningsvraag, zodat inzet van zwaardere zorg voorkomen
en/of uit gesteld kan worden. Gedacht wordt aan in¬stru-menten als
de geadviseerde klachtenregeling en de controle volgens de
NEN2075 nor¬mering door de GGD;
Zorgorganisaties te blijven stimuleren de wijkzusters adequaat in te
zetten om de cliënt daadwerkelijk centraal te kunnen stellen.

Portefeuillehouder
Raaijmakers

Toelichting
Wethouder Raaijmakers heeft ten aanzien van de
strekking van de motie wel aangegeven dat zij hoopt
dat er nuance mogelijk is, wanneer dit uit de
gesprekken naar voren komt (als de partijen om tafel
hebben gezeten).

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

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.

Portefeuillehouder
Van Ginderen
/griffie

Toelichting
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.

Nr
2018-M11

Datum

Fractie

8-nov-18 RL

Onderwerp
PB 2019 - Onderzoek verlichting fietspaden buitengebied
(motie 1)
Verzoekt het college
1.Een onderzoek in te stellen naar de kosten en mogelijkheden om
de meest onveilige/donkere delen van de fietspaden in het
buitengebied van de gemeente Roosendaal te verlichten, met
gebruikmaking van duurzame oplossingen als bijvoorbeeld slimme
LED verlichting met bewegingsdetectoren;
2.De raad over de resultaten en conclusies van dit onderzoek te
informeren voor de behandeling van de Kadernota 2020;

Portefeuillehouder
Raaijmakers

Toelichting
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven de motie
uit te kunnen voeren, maar wil wel de kanttekening
maken dat het verlichten van fietspaden in het
buitengebied niet per definitie deze fietspaden veiliger
maakt.
Wethouder Raaijmakers heeft in de
Commissievergadering over de Programmabegroting
2020 (30 oktober 2019) aangegeven dat dat er een
duurzame pilot komt in het kader van
wegdekverlichting (wegdekreflectoren op zonneenergie op de fietspaden) op de Nelson Mandelaweg
of de Lage Zegstraat). Wethouder Raaijmakers heeft
aangegeven hier nog op terug te zullen komen. Hierbij
heeft zij tevens, op vraag van de VLP, aangegeven
dat, als de resultaten van de pilot positief zijn, kan
worden overwogen om dit ook bij Vierhoevenpad te
doen, mits dat fietspad daar geschikt voor is (d.w.z.
voldoende zonne-energie). Dit is als toezegging op de
Actielijst geplaatst (2019-A33).
Voorstel: Hier afvoeren van de motielijst

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

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;

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.

Portefeuillehouder
Van Ginderen

Lok

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2018-M16

8-nov-18 CDA

PB 2019 - Klimaatscan
(motie 6)
Verzoekt het college
1.Om een klimaatscan uit te voeren waarbij in kaart wordt gebracht
wat de effecten zullen zijn van nieuwe factoren van
klimaatverandering, zoals een hogere temperatuur, meer zonuren,
hevigere neerslag, luchtkwaliteit en vochtigheidsgraad, op de
leefomgeving en leefkwaliteit van de gemeente Roosendaal.
2.De resultaten en conclusies van de klimaatscan vóór de
behandeling van de Kadernota 2020 beschikbaar te stellen aan de
raad.
3.Daarbij te duiden hoe deze resultaten en conclusies kunnen worden
vertaald naar (preventief) beleid, waarbij rekening wordt gehouden
met de vraag welke maatregelen het meest urgent zijn en met de
vraag hoe deze maatregelen zich verhouden tot de lopende trajecten
op het gebied van innovatieve verduurzaming en energietransitie.
4.Om in 2030 de voortgang en resultaten van dit beleid te evalueren
met een nieuwe klimaatscan.

2018-M17

8-nov-18 CDA

PB 2019 - Visie op sport en bewegen
(motie 7)
Verzoekt het college
1. De raad ter besluitvorming een Visie op Sporten en Bewegen aan
te bieden voor de zomer van 2019.

Portefeuillehouder
Raaijmakers

Toelichting

Van Ginderen

Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat,
wanneer hij de motie zo mag vertalen dat het gaat om
een actualisatie van de sportvisie die er ligt, kijkend
naar de speerpunten uit het bestuursakkoord en ook
kijkend naar onderwijs & versterking jeugd, mensen
met een beperking alsmede ouderen, dat er dan geen
bezwaar is om deze motie uit te voeren.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2018-M18

8-nov-18 GL/SP

PB 2019 - Cultuurweek voor mensen met een beperking
(motie 8)
Verzoekt het college:
1.In beeld te brengen waar mensen met een beperking in de
gelegenheid worden gesteld om mee te doen aan culturele activiteiten
en dit in 1 overzichtelijk aanbod beschikbaar te stellen voor mensen
met een beperking;
2.Om in samenspraak met culturele partijen de mogelijkheden van
het organiseren van een cultuurweek voor mensen met een
beperking, analoog aan de beweegweek 2018, te onderzoeken;
3.De raad voor de zomer van 2019 op de hoogte te stellen van de
resultaten;

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;

Portefeuillehouder
Theunis

Koenraad

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Koenraad

2018-M23

8-nov-18 PvdA

PB 2019 - Op weg naar een rookvrije generatie
(motie 13)
Roept het College op:
1.Actief in Roosendaal te stimuleren om te komen tot een Rookvrije
Generatie:
a.Door te bereiken dat alle kinderopvangcentra, scholen,
sportverenigingen, speeltuinen en gemeentelijke en publieke
gebouwen en buitenruimten daarvan rookvrij worden (plan te
downloaden via rookvrijegeneratie.nl);
b.Hiervoor met de diverse maatschappelijke organisaties en ouders
om de tafel te gaan en afspraken te maken;
2.Over de voortgang van de uitvoering van deze motie jaarlijks terug
te koppelen aan de raad;

2018-M24

8-nov-18 PvdA/D66

Raaijmakers
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;

Toelichting

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

Portefeuillehouder
Lok

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.

2018-M26

8-nov-18 D66

Lok
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.

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

2018-M27

8-nov-18 BBR

PB 2019 - Het belang van ontbijt voor schoolgaande kinderen
(motie 17)
Verzoekt het college om
1. Om onderzoek te doen naar de achterliggende redenen waarom
kinderen in Roosendaal zonder ontbijt naar school gaan, om bij het
onderzoek ook de armoedebeperkingen binnen gezinnen te
betrekken en de uitkomsten van dit onderzoek te delen met de raad;
2.Samen met netwerkpartners om de tafel te gaan en afspraken te
maken met als doel het aantal kinderen dat zonder ontbijt naar school
gaat verder terug te dringen;

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.

Portefeuillehouder
Koenraad

Theunis

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

2018-M29

8-nov-18 CU

2018-M30

22-nov-18 VLP

Onderwerp
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.

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.

Portefeuillehouder
Koenraad

Lok

Toelichting
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).

Dhr. Lok heeft de hoop uitgesproken uiterlijk begin
volgend jaar duidelijk te hebben welke partij het
glasvezel aan gaat leggen.

Nr
2018-M31

Datum

Fractie

22-nov-18 CDA

Onderwerp
Eigenstandige motie monitoring Duurzame energie

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting

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.

Draagt het college op:
1.Om de raad en inwoners tweemaal per jaar t/m 2022 te
informeren over de ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal
aangaande trede 0,1,2,3 van de zonneladder.
2.Om andere vormen van duurzame energieopwekking binnen de
gemeente Roosendaal uitgebreid te onderzoeken en hiervan een
integrale analyse te maken i.c.m. zonne-energie en deze beschikbaar
te stellen aan de raad.
3.Om een Roosendaals e-duurzaamheidsloket op te richten en te
ontwikkelen tezamen met het nog uit te voeren actieprogramma
“duurzaamheid 2019-2022” waar informatie wordt verschaft voor
inwoners, bedrijven en investeerders.
4.Om contact met Roosendaalse bedrijven (terreinen) te
intensiveren op het gebied van duurzaamheid.
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.

Nr
2019-M2

Datum

Fractie

4-apr-19 D66

Onderwerp
Motie Audiovisueel Document
Verzoekt het college:
1.Een audiovisueel document te maken, bestaande uit losse,
persoonlijke verhalen, waarin Roosendaalse ooggetuigen van de
Tweede Wereldoorlog, veteranen toen tot nu en alle andere mensen
die dagelijks werken aan vrede en veiligheid hun verhaal vertellen en
hun ervaringen delen;
2.Dit audiovisueel document beschikbaar te stellen aan alle
onderwijsinstellingen binnen onze gemeente en daarnaast op vrij
toegankelijke kanalen te publiceren voor het algemeen publiek;

Portefeuillehouder
Niederer

Toelichting
Dhr. Emmen heeft ter vergadering toegelicht dat de
kosten niet ten laste komen van het budget 75 jaar
herdenken.
Zie Brief burgemeester Niederer - Programma 75 jaar
bevrijding d.d. 24 september jl. Hierin wordt
aangegeven dat uitvoering wordt gegegeven aan de
motie Audiovisueel Document. Hierbij is aangegeven
dat, omdat dit zorgvuldig moet gebeuren en veel tijd
kost, het audiovisueel document niet eerder dan in
april 2020 gereed zal zijn, zodat het vooraf aan 4/5 mei
2020 gepresenteerd kan worden.
Voorstel: afvoeren van de Motielijst.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

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;

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;

Portefeuillehouder
Theunis

Koenraad

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Koenraad

2019-M5

4-apr-19 GL

Duurzaam feestvieren
'Verzoekt het college:
1.
Een stimuleringsbeleid ten behoeve van duurzame
alternatieven te voeren, o.a. bij het uitdelen en oplaten van ballonnen
door andere partijen dan de gemeente, waarbij deze partijen op
milieuvriendelijke alternatieven worden gewezen;
2.
Het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen
waarvoor géén vergunning vanuit de gemeente nodig is en hierover
spoedig te communiceren richting alle Oranjeverenigingen,
carnavalsverenigingen en bouwclubs in de gemeente met het verzoek
geen ballonnenwedstrijden/ballon oplatingen te organiseren, maar
juist optochten te organiseren met organisch afbreekbare versieringen
en materialen;
3.
Zelf het goede voorbeeld te geven door op door de gemeente
(mede) georganiseerde evenementen geen plastic of latex ballonnen
meer de lucht in te sturen en bij voorkeur te werken met duurzame en
milieuvriendelijke versieringen;
4.
Om in 2020 in de APV te komen tot een verbod voor het
oplaten van ballonnen;

2019-M6

4-apr-19 RL

Koenraad
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.

Toelichting

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.
Raadsmededeling 57-2019 zit in de cyclus
(geagendeerd voor Commissievergadering

Nr
2019-M7

Datum

Fractie

4-apr-19 CDA

Onderwerp
Inzameling luiers en incontinentiemateriaal
Verzoekt het college:
1.Om te zorgen dat inwoners hun luiers en incontinentiemateriaal te
allen tijde zonder betaling aan kunnen bieden in de (ondergrondse)
restafvalcontainers (bijvoorbeeld bij supermarkten,
kinderdagverblijven en/of zorginstellingen);
2.Deze regeling in te stellen vanaf de datum van het invoeren van
het hernieuwde restafval ophaalsysteem;

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting
Zie raadsmededeling 57-2019 Invoering 1x per 4
weken restafval inzamelen en uitvoering moties. Hierin
staat dat de locaties waar de gemeente de luiers en
incontinentiematerialen wil verzamelen, komende
week worden aangeschreven.
Raadsmededeling 57-2019 zit in de cyclus
(geagendeerd voor Commissievergadering).

2019-M9

6-jun-19 VVD

Raaijmakers
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.

2019-M10

6-jun-19 SP

Raaijmakers
Motie behoud van lokale netwerken
Verzoekt het college om:
1.Bij het opstellen van de subsidieregels het behoud van de lokale
samenwerkingen als wegingsfactor op te nemen in de uitwerking van
de kwalitatieve beoordelingscriteria, door in de criteria - waar
toepasbaar - op te nemen dat organisaties een substantiële bijdrage
moeten leveren aan het in stand houden of liever nog versterken van
bestaande samenwerkingen.

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

Nr
2019-M12

Datum

Fractie

20-jun-19 CDA

Onderwerp
Motie Gebruik expertise gemeenschappelijke regelingen voor
Roosendaalse Omgevingsvisie

Portefeuillehouder
Theunis

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.

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

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

Toelichting
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

Portefeuillehouder
Koenraad

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;

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

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

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Raad
(Koenraad)

2019-M19

4-jul-19 VVD

Breed perspectief bij duurzaamheidsmaatregelen
Besluit de Raad:
1.In aansluiting op het beleid van het college, dat besparende of
compenserende maatregelen in het kader van CO2-reductie deels
mogen plaatsvinden buiten de gemeente Roosendaal;

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

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).

Lok

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Koenraad

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.

2019-M23

4-jul-19 GroenLinks

Raaijmakers
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;

Toelichting

Nr
2019-M24

Datum

Fractie
4-jul-19 PvdA

Onderwerp
Creatieve hotspot op Stadsoevers
Verzoekt het college:
1.In het oostelijk gedeelte van Stadsoevers een experimentele
omgeving voor urban sports en (graffiti)cultuur en eveneens
alternatieve bouwwijzen die een creatief en zelfvoorzienend karakter
hebben -zoals Tiny Houses- te creëren en dus mogelijk te maken;

Portefeuillehouder
Theunis

Toelichting
Commissie 10 oktober 2019 - Raadsvoorstel
Ontwikkelkader Vlietpark:
Ten aanzien van de motie culturele hotspots heeft
wethouder Theunis aangegeven dat hij uit het
ontwikkelkader Vlietpark niet kan halen dat daarmee
de motie is afgedaan. Daar moet nog extra aandacht
aan geschonken worden. Dit heeft met name te
maken met de graffitilloods. Het behoud van dit
cultureel element: graffiti-art, was voor de wethouder
een zodanige gegevenheid, dat dit niet als
ontwikkeling in het ontwikkelkader is opgenomen.
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat deze vorm
van kunstbeleving en alles wat daarom heen zit een
prominente plek moet krijgen ergens in het gebied.
Waar precies moet nog worden bekeken.
Voorts heeft wethouder Theunis aangegeven dat er
sociale huurwoningen zullen komen alsmede tiny
houses.
Het afdoeningsvoorstel voor deze motie is per brief
richting de raad gegaan (dagmail 12 november 2019).
Voorstel: afvoeren van de motielijst.

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Koenraad

2019-M25

4-jul-19 D66

Coöperatieve duurzame energie
Verzoekt het college:
1.Een (digitaal) loket in te richten waar (potentiële) participanten aan
een coöperatief initiatief ten behoeve van het opwekken van
duurzame energie met elkaar verbonden worden;
2.Deze coöperatieve initiatieven actief te ondersteunen in het
totstandkomingsproces, in het bijzonder op het gebied van benodigde
vergunningsaanvragen en het zoeken van geschikte locaties binnen
ons lokale beleid;
3.Middels het verstrekken van krediet tegen gunstige voorwaarden
initiële financiële beperkingen weg te nemen;
4.De benodigde middelen te onttrekken aan het Innovatie- en
ontwikkelfonds;
5.Terugbetaling van verstrekt krediet en betaalde rente terug te
storten in het Innovatie- en ontwikkelfonds;

2019-M26

4-jul-19 BBR

Koenraad
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;

2019-M27

19-sep-19 RL

Roosendaalse Brain Challenge
Verzoekt het college:
1.Het initiatief van een Roosendaalse Brain Challenge in
samenspraak met ondernemers, onderwijs en Rewin uit te werken
met als doel MKB-ondernemers door middel van een
innovatievoucher een boost te geven in hun innovatieve uitdagingen
en zodoende meer crossovers te maken tussen Roosendaalse
MKB’ers;
2.Deze uitwerking, met financiering/dekking vanuit de economische
koers ofwel het innovatiefonds, uiterlijk in het eerste kwartaal van
2020 voor te leggen aan de raad.

Lok

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Lok

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.

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.

2019-M30

19-sep-19 PvdA

Van Ginderen
Koester je talenten
Verzoekt het college om:
1.De ambitie om de uittocht van talenten in te perken en deze
onderdeel te laten uitmaken van de Actieagenda Arbeidsmarkt 2019 –
2022;
2.Gerichte acties in te zetten die gericht zijn op het koesteren van je
talenten, waaronder het investeren in programma’s om talentvolle
jongeren voor de regio te behouden (denk aan voldoende
stagemogelijkheden, meesterproeven, bedrijvendagen, etc.) of terug
te halen (zoals een back to your roots-programma);

2019-M31

19-sep-19 VLP

Middelen respijtzorg
Draagt het college op:
1.Om in het eerste kwartaal 2020 met een voorstel te komen voor
innovatieve mantelzorgondersteuning waar ook acute respijtzorg
onderdeel van uitmaakt;
2.Om de resterende middelen van € 70.279 daarvoor in te zetten;

Lok

Koenraad

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Van Ginderen

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;

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

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

Toelichting

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 ).

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Raaijmakers

2019-M35

7-nov-19 CDA

PB2020 - Onderzoek verlichting Kerkdorpen
Draagt het college op:
1.Te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om de historisch
ogende functionele straatverlichtingsarmaturen in de kernen van de
kerkdorpen te behouden dan wel terug te plaatsen teneinde de
historische waarde van deze dorpskernen te borgen;
2.Daarbij in de dorpen waarin de monumentale dorpskerk nog niet
wordt belicht ook de vraag mee te nemen of het mogelijk en wenselijk
is dit te realiseren;
3.De raad over de uitkomsten te rapporteren in de Kadernota 2021
dan wel voorafgaand aan de Kadernotabehandeling.

2019-M36

7-nov-19 CDA

Koenraad
PB2020 - AED's op orde
Draagt het college op:
1.Gemeentebreed te inventariseren op welke plekken en bij welke
verenigingen en stichtingen op dit moment nog AED’s ontbreken om
te kunnen voldoen aan het principe van de 6-minutenzone en aan de
aanwezigheid van AED’s bij evenementen, in overleg met de
Hartstichting, de Stichting AED en het Rode Kruis ;
2.Gemeentebreed te inventariseren of de in de gemeente
Roosendaal aanwezige AED’s voldoende toegankelijk zijn, in overleg
met de Hartstichting, de Stichting AED en het Rode Kruis;
3.Vóór de Kadernota 2021 een voorstel aan de raad te zenden voor
de wijze waarop de gemeente kan faciliteren in een oplossing waar er
AED’s ontbreken of onvoldoende toegankelijk zijn en daarin mee te
nemen hoe de gemeente, de Hartstichting, de Stichting AED, het
Rode Kruis en de EHBO-verenigingen elkaar kunnen versterken.

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Van Midden

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;

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

Toelichting

Nr

Datum

Fractie

Onderwerp

Portefeuillehouder
Raaijmakers

2019-M40

7-nov-19 D66

PB 2020 - Meer (weide-)bloemen
Verzoekt het college:
1.Bloeiende planten en weidebloemen toe te voegen aan het palet
aan planten- en boomsoorten waaruit bewoners kunnen kiezen;
2.De toegevoegde waarde van een keuze voor deze bloeiende
planten en weidebloemen tijdens het keuzeproces nader toe te
lichten;

2019-M41

7-nov-19 BBR

PB 2020 - Activiteiten en Nederlandse les voor senioren met een Van Ginderen
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;

2019-M42

7-nov-19 BBR

Koenraad
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;

Toelichting

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.

Nr
2019-M43

Datum

Fractie

7-nov-19 CU

Onderwerp
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;

Portefeuillehouder
Koenraad

Toelichting

