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Van Onderwerp 

Wethouder S. Schenk-Dekkers Vragen 1e raadsvergadering over de begroting 2018 

 
 
 

Dames en heren, 
 
Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 2017 was de begrotingsbehandeling 2018 aan de orde. 
In dit debat heb ik toegezegd enkele vragen aangaande mijn portefeuille schriftelijk te beantwoorden. 
Hierbij voldoe ik graag aan deze toezegging.  
 

1. De fractie van de Roosendaalse Lijst deed het verzoek om in de stad meer rozen te 
planten.                                 

 
In de stad zijn reeds veel rozen waar te nemen. Niet alleen in struikvorm, maar ook staan er 
rozenhagen in plantsoenen. Er is nog wel enige ruimte om het aantal rozenstruiken en -hagen 
op verschillende plekken uit te breiden. Dit zal dan ook gebeuren in de omvormingen van 
plantsoenen die in 2018 aangepakt gaan worden. 

 
2. De fractie van de VLP verzocht om een nadere onderbouwing van de toerekening van 

kosten van Toezicht & Handhaving aan het riooltarief.                                                                                     
 

Hier is sprake van een omissie. Eerder is gemeld bij vraag 6 in de Memorie van Toelichting 
dat o.a. loonkosten van toezicht en handhaving worden toegerekend aan de riolering. Dit klopt 
niet. Aan het product riolering worden geen loonkosten van toezicht en handhaving 
toegerekend. Wel zijn loonkosten toegerekend aan ruimtelijke ordening voor het opstellen van 
het basisrioleringsplan. Dit heeft geen gevolgen voor de toegerekende overhead. Het 
totaalbedrag van de loonkosten blijft hetzelfde. 

 
3. De VVD-fractie vroeg naar cijfermatige onderbouwing van de uitgevoerde motie om extra 

vuilnisbakken te plaatsen. 
 

Inmiddels zijn 23 nieuwe vuilnisbakken geplaatst en 15 vuilnisbakken zijn vérplaatst naar een 
betere locatie. De afgelopen periode zijn nog 25 verzoeken voor nieuwe bakken 
binnengekomen. Deze worden in het nieuwe jaar gerealiseerd. 
 
4. De fractie van de Roosendaalse Lijst deed het verzoek om het fietspad van de 

Bergsebaan niet te lang te laten wachten op de snelfietsroute. 
 
In de begrotingsvergadering heb ik toegezegd te kijken naar de mogelijkheden om het 
fietspad van de Bergsebaan op kortere termijn aan te pakken. Indien dit mogelijk is, zal dit 
mee genomen worden in het voorstel waarnaar verwezen wordt in de raadsmededeling 
waarin de raad geïnformeerd wordt over de aanpassing van de beheerkalender. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Saskia Schenk-Dekkers 
Wethouder Beheer openbare ruimte 


