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Edelachtbare dames en heren, 

Van de heer Van Gestel, lid van de gemeenteraad voor de fractie van de VLP, ontvingen wij d.d. 
11 december 2014 de volgende vragen: 

1) Al geruime tijd wordt er niet meer gehandhaafd op de Terrassennota maar staat deze in het 
kader van de Binnenstadsontwikkelingen in parkeerstand. Voorstellen van de VVD, VLP en 
Nieuwe Democraten om deze in te trekken hebben het in het verleden niet gehaald. 
Wat is de status van de Terrassennota en wanneer verwachten u deze in te trekken of uit te 
voeren? 

2) In de Raadsmededeling 24B-2011, staat dat het ROC West-Brabant binnen de 
samenwerkingsovereenkomst die met de Gemeente Is gesloten een jaadijkse vergoeding stort 
in het parkeerfonds, waarmee toekomstige voorzieningen kunnen worden getroffen. Tot die tijd 
is het RBC terrein als parkeervoorziening voor het Kellebeek aangewezen. 
Nu de school is opgeleverd, willen wij graag weten hoeveel geld in het parkeerfonds is gestort, 
wat ermee zal worden gedaan en op welke wijze in de toekomst genoeg parkeerplaatsen 
(conform eisen opgenomen in de nota parkeerbeleid) worden gerealiseerd. 

3) Er is al sinds 2010 sprake van de ontwikkeling van een XL supermarkt (zie RM 168S-2010). 
Zowel de toenmalige Super de Boer, Jumbo als AH zouden interesse hebben in deze 
ontwikkelingen. De VLP ontvangen signalen over een XL supermarkt op de locatie AH aan de 
Van Beethovenlaan, de JUMBO via de Hoogstraat en eventueel de Opel-garage aan diezelfde 
Van Beethovenlaan. 
Wat is de stand van zaken van de ontwikkeling van een XL supermarkt? 
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4) Het inhuren van derden is nog steeds niet toegestaan, al zijn er weldegelijk uitzonderingen 
waarneembaar. Hoeveel fte's zijn er in totaal in 2013 en tot nu toe in 2014 ingehuurd als 
derden? Voor welke totaal bedrag heeft deze inhuur plaatsgevonden? 

5) Zie Raadsmededeling 13B-2011 MTO VG+2010. Zijn er speerpunten n.v.a. het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek verwerkt in een plan van aanpak met verbeteracties en 
mijlpalen. Is dit als zodanig uitgerold over de organisatie en wat zijn hiervan het resultaten? Is 
er hierna nog een nieuw medewerkerstevredenheidsonderzoek geweest onder de ambtelijke 
organisatie? Zo ja wat zijn hiervan de uitkomsten? 

6) Wat is de status betreffende de verbinding met het spoor richting België? Krijgen we een 
separate verbinding en wordt Roosendaal nog aangemerkt als een Belgisch station? 

7) Wanneer verwacht het college de financiële eindafrekening op te maken van het project 
Nieuwe Markt en de evaluatie van het gehele project uit te voeren? 

8) Is er sinds de oplevering van het paviljoen daadwerkelijk huur ontvangen van de huurders? Zo 
ja, welke bedrag is er in rekening gebracht en welk bedrag is daadwerkelijk ontvangen? 

9) Zijn alle contracten van het Centrum voor de Kunsten nu formeel beëindigd? Zijn er 
afvloeiingsregelingen getroffen en wat is deze totale financiële omvang van deze transitie? Zijn 
de voormalige panden al weer verhuurd aan anderen? Zo ja, wat zijn nu de totale kosten, 
exploitatie en beheer van het gebouw en wat zijn de totale inkomsten uit verhuur sinds het 
einde van het Centrum voor de Kunsten? 

10) De gelden voor cultuureducatie die zijn weggelegd bij Schouwburg de Kring. Wat is daarvan tot 
nu toe uitgegeven? Hoeveel van deze uitgaven zijn besteed aan personele kosten en 
overhead? Hoeveel geld is er daadwerkelijk naar muziekeducatie en naar beeldende kunst 
educatie gegaan? 

Wij beantwoorden de vragen als volgt. 

1. De Terrassennota is nog steeds het formele beleidskader. De in deze nota vastgelegde 
bepalingen zijn dus ook nog steeds het formele toetsingskader bij toewijzingen en voor 
handhaving. De afgelopen periode is in het kader van de binnenstadsontwikkelingen in een aantal 
situaties bewust afgeweken van het beleid en mede daardoor ook niet altijd strikt gehandhaafd. 
Het betrof vooral experimenten in de sfeer van meer ruimte voor ondernemen in de binnenstad 
(o.a. kleine terrasuitbreidingen, afwijkende terrasafscheidingen, andere bestrating op gevelterras). 
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2. Het parkeercontract met het ROC-Kellebeek is met de aankoop van het EKP gewijzigd, zoals 
verwoord in het raadsvoorstel aankoop EKP van juli 2014. Hiermee is de fondsvorming niet meer 
aan de orde. In het nieuwe contract huurt het ROC gedurende 10 jaar met een verlengingsoptie 
van telkens 5 jaar 157 parkeerplekken op het terrein van het EKP. Hiervoor betaald het ROC aan 
de gemeente jaarlijks een bedrag van € 450,- per parkeerplek. Conform het Raadsbesluit van juli 
2014 wordt dit bedrag gebruikt als dekking voor de kapitaallasten van het EKP. 
In de vorige overeenkomst met het ROC zou er een parkeerfonds gevormd worden. Gedurende 
10 jaar zou het ROC in een gezamenlijk te beheren parkeerfonds voor 150 parkeerplekken op het 
RBC-terrein een bedrag van € 400,00 per parkeerplek in dit parkeerfonds storten. Vervolgens zou 
gezamenlijk bezien worden hoe dit parkeerfonds aangewend zou worden, omdat het masterplan 
SpoorHaven heel andere ideeën had met het parkeerterrein, waardoor er een nieuwe 
parkeeroplossing voor het ROC gerealiseerd zou moeten worden. Met de verkoop van het RBC-
stadion was dit echter niet meer opportuun. 

3. Jumbo Vastgoed heeft in 2013 al een voorlopig ontwerp opgesteld voor een Jumbo XL op de 
locatie aan de Van Beethovenlaan. Mede vanwege afstemming met de ontwikkelingen in de 
binnenstad en het intern besluitvormingsproces bij Jumbo is er nog geen overeenstemming over 
de realisatie van een Jumbo XL. Van een XL supermarkt op de locatie van de Opelgarage is geen 
sprake. 

4. In 2013 bedroeg de totale inhuur € 1.675.191,54 Het betrof circa 21 fte. 
In 2014 heeft (tot nu toe) voor € 1.759.621,74 aan inhuur derden plaatsgevonden. Het betrof circa 
24 fte. 

5. Op basis van de resultaten van het MTO VG+ 2010 zijn acties vastgelegd in de applicatie RI&E 
gemeente, dan wel direct toebedeeld aan een projectleider. Vele uiteenlopende acties zijn 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld het aanbrengen van zonwering (speerpunt 1); het doorvoeren van een 
organisatieverandering waarbij één managementlaag - de afdelingsmanagers - is verdwenen 
(speerpunt 2); diverse stimuleringsmaatregelen via het lokale en regionale mobiliteitscentrum 
waaronder het Talent in Beeld project. Tevens is met alle medewerkers in 2013 een "waar ligt 
jouw hart in 2020" gesprek gevoerd en is dit thans standaard onderdeel van de jaarlijkse HR 
gesprekscyclus (speerpunt 3) en een scala aan specifieke acties variërend van gerichte trainingen 
om bijvoorbeeld een betere balans in werk/privé te kunnen vinden tot het aantrekken van een 
externe vertrouwenspersoon (speerpunt 4). Besloten is in 2015 een nieuw 
medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te laten voeren. Deze vindt eind februari plaats en 
hiervoor is een contract gesloten met Effectory/Internetspiegel. 

6 Door de NMBS wordt onderzoek gedaan naar een snelle verbinding tussen Roosendaal en 
Antwerpen. Dit naar aanleiding van de toezeggingen van zowel de minister als de staatssecretaris 
van l&M Onderdeel van dt onderzoek is ook de doortrekking van de IC Brussel - Essen tot aan 
het station van Roosendaal. 
De voorbereidingen voor de plaatsing van het NMBS-automaat zijn zo goed als afgerond. 
Feitelijke plaatsing wacht nog op afhechting van de afspraken (juridisch en financieel) tussen de 
NS en de NMBS. 

7.ln 2015. 
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8. Het totaal in rekening gebrachte huurbedrag voor de begane grond bedraagt € 217.639 
Het totaal tot op heden betaalde huurbedrag bedraagt € 120.979 
Het totaal in rekening gebrachte huurbedrag voor de 2*̂ ^ etage bedraagt € 36.089,78 
Het totaal tot op heden betaalde huurbedrag bedraagt € 29.927,29 

9. In verband met de opheffing van het Centrum voor de Kunsten is er in het najaar van 2013 voor 
de medewerkers een sociaal plan opgesteld met de vakbonden. Op basis van dit sociaal plan 
hadden medewerkers grofweg de mogelijkheid om de organisatie per 1 januari 2014 met een 
afvloeiingsregeling te verlaten of tot uiterlijk 1 januari 2016 begeleid te worden naar ander werk of 
zelfstandig ondernemerschap. De maximale kosten waren geschat op €1,9 miljoen (pagina 136 
jaarrekening 2013). Gezien de resultaten tot nu toe ziet het er naar uit dat deze frictiekosten 
aanmerkelijk lager zullen komen te liggen. Meer inzicht hierin kunnen wij verschaffen bij de 
jaarrekening 2014, bij het actualiseren van de voorziening Centrum voor de Kunsten. 

10. Deze vraag kan nog niet beantwoord worden. Bij de vaststelling van de subsidie (begin 2015) 
wordt inzicht gegeven in de exacte uitgaven van de middelen. 
Er is aan De Kring geen specifieke opdracht gegeven op het gebied van muziek en beeldende 
kunst educatie. De gemeente heeft aan De Knng Educatief gevraagd om een programma te 
ontwikkeling die bijdraagt aan het doel om alle kinderen en jongeren in Roosendaal gelijke kansen 
bieden op het gebied van cultuureducatie en hen in de gelegenheid stellen om kennis te maken en 
zich te oriënteren op alle terreinen van kunst en cultuuruitingen. 

Hoogachtend, 

Het college van Burgemeester en Wethouder^ 
De secretaris, De burgemeests 


