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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voozitter,

Zoals in de raadsvergadering van 16 januarijongstleden aangekondigd, hebben wij nog vragen over
de gang van zaken in de binnenstad. De binnenstad is van belang voor onze gemeente en behoort
onze grote trots en uithangbord te zijn.

We hebben in de brief van de commissie binnenstad kunnen lezen wat de wethouder tot nu toe heeft
gedaan. Wij hebben hierover nog de volgende vragen:

Vraag I

ln de brief van de commissie binnenstad is te lezen datzrl de vragen stelt met als doel om terug te
gaan naar haar initiële opdracht die afkomstig is uit "een stad is meer dan steen". De wethouder
reageert echter naar aanleiding van het plan van Riek Bakker. Waarom is hiervoor gekozen?

Vraag2

Wat is uw visie op de binnenstad?

Vraag 3

We begrijpen dat de gemeente niet de enige speler in de binnenstad is, maar wij zijn van mening dat
de enige die de regie kan pakken de wethouder is. Bent u dat met ons eens? Zo niet, waarom niet?

Vraag 4

Wat gaat u doen om de regie te pakken?

Vraag 5

Wanneer wordt de Wi-Fi in de binnenstad aangelegd?

Vraag 6

Wordt de aan te leggen Wi-FiAvG proof?

VraagT

Wat is het belang en de taak van de binnenstaddirectie?

Vraag 8
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Wanneer kunnen wij een evaluatie verwachten van de verkeersinstroom richting parkeergarage

Nieuwe Markt alsmede een algehele verkeerstroomevaluatie van de doorstroming op de nieuwe

centrumring?

Vraag 20

a. Hoe denkt u het komende jaar regie te voeren ten einde eenheid te krijgen in de diverse

organisaties die zich met de promotie van en communicatie over de binnenstad bezighouden?

b. Bent u bereid een avond te beleggen met alle betrokken spelers en partijen in deze?

Vraag2l

Hoe gaat de locatie van het oude V&D-pand eruit zien? Wij zien graag een verbeelding hiervan.

Vraag22

Hoe gaat u ervoor zorgen dat er meer diversiteit en een aantrekkelijker aanbod van winkels in de

binnenstad van Roosendaal wordt gerealiseerd?

Namens de fractie van VLP, Evelien van der Star



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Vraag I

Op basrs van deze initiële opdracht is, na een selectietraject, Riek Bakker aangesteld als projectleider
om, met de initiële opdracht als uitgangspunt, met alle stakeholders tot een gedragen inhoudelijke
visie en nadere concretisering voor de binnenstad te komen. Deze visie, 'Roosendaal gezonde
sfad' rs veruolgens door uw raad vastgesteld.

Vraag2

De visie zoals vastgelegd en vastgesteld in 'Roosendaal gezonde stad'

Vraag 3

ln het vastgestelde document 'Roosendaal gezonde sfad'ls gekozen voor een samenwerking waar
alle relevante partijen gelijkwaardig aan deelnemen. Dit is gerealiseerd in de vorm van een
binnenstadsorganisatie, met een klein hoogwaardig projectbureau onder leiding van een eruaren
directeur. Uitgangspunt daarbij is dat de markt het moet doen, waarbij de gemeente ondersteunt,
faciliteert en sti muleert.

Vraag 4

Zie antwoord op vraag 3.

Vraag 5

Onderzoek om dit te implementeren binnen de grenzen van de privacy loopt nog. Resultaat hie¡van
wordt teruggekoppeld zodra beschikbaar.

Vraag 6

Ja, zie antwoord op vraag 5.

VraagT

De rol van de binnenstaddirectie is, vanuit de binnenstadsorganisatie, het voeren van de regie op de

ontwikkelingen en acties in de binnenstad binnen de kaders van de vrsie Roose ndaal Gezonde Stad'.

Vraag B

De resultaten van de binnenstaddirectie zijn niet anders dan de resultaten die medegedeeld zijn aan
de commissie Binnenstad en zijn conform de opdracht.

Vraag 9

De huidige directie is er succesvol in geslaagd de gewenste samenwerking in de binnenstad tot stand
te brengen en te borgen. Daarmee komt de binnenstadorganisatie in een volgende fase waarbijeen
andere directie met wellicht weer nieuwe eruaring deze samenwerking verder zal uitbouwen.

Vraag 10

De opbrengsten zijn de tot heden behaalde resultaten, de kosten staan vermeld in dezelfde brief op
p7, het betreft € 0,7 mln.

Vraag 11



Budgetaanvragen laten wfi meelopen met de reguliere begrotingscyclus. ln de brief staat vermeld

staat op p.B onder de kop'Aanpak korte termijn en middellange termiin' : 'Ook de komende iaren zal

er door partijen, ook door de gemeente, financiële ruimte moeten worden gevonden voor verdere

uitwerking van het rapport 'Roosendaal Gezonde Sfad'.'

Als onderdelen nader zijn uitgewerkt zal/zullen nadere voorstellen komen.

Vraag 12

De kosten bedragen € 1,24 miljoen. ln het overzicht werden deze afgerond naar € 1 milioen.

Vraag 13

Deze kosten hebben geen verband met de aanpak van de binnenstad conform het rapport
'Roosendaal gezonde stad'.

Yraag 14

Alle kosten, die voortvloeien uit het rapport' Roosendaal gezonde stad', staan in de brief op p.7 .

Vraag 15

Leegstand heeft de continue aandacht van de binnenstadsdirectie. Daarbii wordt niet alleen ingezet

op acquisitie, maar ook transformatie.

Vraag 16

Neen. Op dit ogenblik is dit niet aan de orde.

Yraag 17

De specifieke uitgaven aan marketing voor de binnenstad worden niet als dusdanig gelabeld. De VVV,

het Citymarketingbureau en de Smart City B.V. doen uitgaven die de binnenstad ten goede komen.

Aangezien de Smart City B.V. enkel werkt voor de binnenstad beschouwen wii de door hen begrootte

middeten voor marketing geheel ten voordele van de binnenstad. Het betreft voor 2020 € 58.000.

Vraag 18

Dit heeft onze aandacht, onderzoek wordt in 2020 opgepakt.

Vraag 19

Verkeerstettingen geven hier vooralsnog geen aanleiding toe. Met regelmaat monitoren wii de

centrumring.

Vraag20

a. Het Citymarketingbureau heeft de regie. Dit weten al de betrokken organisaties.

b. Dit is niet aan de orde.

Vraag2l

lJw raad wordt hieruan op de hoogte gesteld zodra dit aan de orde is.

Vraag22

Wij kunnen ons niet vinden in het waardeoordeel dat in de bovenstaande vraag omvat is. Alle

stakehotders vertegenwoordigd in het binnenstadbestuur werken reeds iaren aan een aantrekkeliike

binnenstad en zullen dit blfiven doen.
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