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1

Selectiecriteria toezeggingen
De selectie van de negentien onderzochte toezeggingen is gebaseerd op een aantal
selectiecriteria.
De toezeggingen zijn geselecteerd op:
• Spreiding tussen toezeggingen gedaan in de raad en toezeggingen gedaan in
commissies: zowel de toezeggingen die in de gemeenteraad als de toezeggingen
zoals die in de commissievergaderingen worden gedaan, maken deel uit van het
onderzoek.
• Spreiding over de afzonderlijke commissies: bij de selectie van de toezeggingen die
in de commissies worden gedaan dient een goede verdeling over de commissies aanwezig te zijn. In Roosendaal bestaan drie commissies.
- Commissie Bestuur
- Commissie Ruimte
- Commissie Samenleving
• Spreiding tussen schriftelijke en mondelinge toezeggingen: zowel mondelinge
toezeggingen in raads- en commissievergaderingen als schriftelijke toezeggingen in
brieven van het college aan de raad zijn meegenomen in het onderzoek.
• Spreiding over type toezeggingen: na analyse van de toezeggingen blijkt er een
duidelijke driedeling te zijn:
- Toezeggingen betreffende een (nader) onderzoek
- Toezeggingen betreffende een vervulling van actie of afspraken
- Toezeggingen betreffende een beleidsnotitie of uitwerking van een plan
• Spreiding over afzonderlijke portefeuillehouders: van iedere portefeuillehouder zijn
minimaal twee toezeggingen geselecteerd.
Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op toezeggingen uit de periode december
2004 en januari en februari 2005. Voor deze periode is gekozen omdat het enerzijds
niet dermate lang geleden is dat de onderzochte situatie achterhaald is en anderzijds
niet dermate kort geleden is dat gedane toezeggingen redelijkerwijs nog niet nagekomen
hadden kunnen zijn.
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2

Overzicht toezeggingen
De uiteindelijke selectie voor de negentien toezeggingen is hieronder kort weergegeven.
Voor een meer gedetailleerde en letterlijke weergave van de toezeggingen wordt
verwezen naar de bijlagen 2 en 3.

Overzicht van toezeggingen
(R)aad /
Soort
(S)chrifelijk /
Type
(C)ommissie commissie (M)ondeling toezegging

8

1. Onderzoek schriftelijke
beleidsafspraken

R

-

M

Onderzoek

2. Bijhouden bezoekersaantallen
en verkeersbewegingen

R

-

M

Actie / Afspraak

3. In beeld brengen niet
gehonoreerde subsidieverzoeken

R

-

M

Actie / Afspraak

4. Voorstel invulling informatieplicht uitwerking voorstel

R

-

M

Beleidsnotitie

5. Vragen fractie meenemen
ingunningscriteria

R

-

M

Actie / Afspraak
beleidsnotitie /
Uitwerking
voorstel

6. (aangegeven) evaluatie
stadswachten

R

-

M

Onderzoek

7. (aangegeven) instellen onderzoek
naar benodigde maatregelen

R

-

M

Onderzoek

8. Voorleggen voorstel
bedrijfsvoeringbudget

C

Bestuur

M

Beleidsnotitie /
Uitwerking
voorstel

9. Onderzoeken in hoeverre er
mogelijkheden zijn om het
vrachtverkeer te stroomlijnen

C.

Ruimte

M

Onderzoek

10. Onderzoek naar toekomst GA

C

Ruimte

M

Onderzoek

11. Uiterlijk 2-2005 voorstel
brede school

C

Samenleving

M

Beleidsnotitie /
Uitwerking
voorstel

12. In later stadium informatie
over armoede van ouderen

C

Samenleving

M

Afspraak /
Actie

13. Startnotitie terrassenbeleid

R

-

S

Beleidsnotitie /
Uitwerking
voorstel
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14. Voorbereiden aanvragen Kalsdonk
en Kroeven Langdonk

R

-

S

Afspraak / Actie

15. Faciliteren € 5000,- structureel

R

-

S

Afspraak / Actie

16. Te plannen bijeenkomst
voor oplossingsrichtingen
en kostenindicaties

R

-

S

Afspraak / Actie

17. Bezoek brengen aan
Provinciale Staten

R

-

S

Afspraak / Actie

18. Opstellen milieumonitor

R

-

S

Beleidsnotitie /
Uitwerking
plan
Afspraak / Actie

19. Stappen communicatie
aanbestedingsbeleid

R

-

S

Afspraak / Actie
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1

Geselecteerde toezeggingen uit raadsvergaderingen
1.

2.

3.

4.

5.

Wethouder Pelle heeft toegezegd te onderzoeken of in het verleden schriftelijke
beleidsafspraken zijn gemaakt om met behulp van grondverkoop de revitalisering
van Borchwerf West te bekostigen.
(Samenvatting besluiten en toezeggingen raadsvergadering 27 januari 2005,
punt 6)
Wethouder Adriaansen heeft toegezegd dat de bezoekersaantallen en de daaruit voortvloeiende verkeersbewegingen jaarlijks t.b.v. de evaluatie zullen worden
bijgehouden. (Betreft het Milieu Educatief Centrum Roosendaal)
(Samenvatting besluiten en toezeggingen raadsvergadering 24 februari 2005,
punt 6)
Wethouder Jaeger heeft toegezegd dat voortaan alle niet gehonoreerde subsidieverzoeken, vanaf 2005 voor de raad in beeld gebracht worden.
(Samenvatting besluiten en toezeggingen raadsvergadering 27 januari 2005,
punt 7)
Wethouder van Steekelenburg heeft toegezegd dat conform eerdere gemaakte
afspraken in het presidium, de raad een voorstel voorgelegd zal worden waarin
het college concreet aangeeft hoe zij de actieve informatieplicht in wil vullen.
(Betreft het voorstel ‘Afwikkeling onderhanden werken 2004)
(Samenvatting besluiten en toezeggingen raadsvergadering 24 februari 2005,
punt 5)
Wethouder Buijs heeft toegezegd dat de vragen van de fracties met betrekking
tot o.a. tarieven, kwaliteit van de begraafplaats, dienstverlening, in de gunningscriteria meegenomen zullen worden. De commissie Ruimte zal hierover nader
geïnformeerd worden.
(Samenvatting besluiten en toezeggingen raadsvergadering 27 januari 2005,
punt 10)

Door het geringe aantal toezeggingen in de raadsmededelingen van december 2004
zit bij de bovenstaande selectie geen toezegging uit deze Raadsvergadering.
Uit de besluitenlijst is ook een aantal uitspraken onderzocht die geformuleerd worden
als “de wethouder geeft aan dat…”. Dit om te kijken naar het effect dat een dergelijke
formulering heeft.
6.

7.
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Wethouder Pelle heeft aangegeven dat in 2005 het project stadswachten
geëvalueerd zal worden. Op dat moment zal gekeken worden hoe dit project
gecontinueerd kan worden.
(Samenvatting besluiten en toezeggingen raadsvergadering 16 december 2004,
punt 4)
Wethouder Buijs heeft aangegeven dat met deze verkeersstudie een breder
onderzoek ingesteld gaat worden naar benodigde maatregelen voor het hele
gebied. (Betreft Verkeersstudie Burgemeester Freijterslaan)
(Samenvatting besluiten en toezeggingen raadsvergadering 27 januari 2005,
punt 11)
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Geselecteerde toezeggingen uit de commissievergaderingen
In de periode december 2004 tot en met februari 2005 is er door het College van B&W
een toezegging gedaan die is opgenomen in de actielijsten van de commissies waarbij
meerdere wethouders betrokken zijn.
8.

Burgemeester Marijnen heeft toegezegd de raad voor juni 2005 een voorstel voor
te leggen waarin een bezuiniging is uitgewerkt over de komende 2 jaar van 2,5%
op het bedrijfsvoeringsbudget. Dit voorstel zal de vorm krijgen van een begrotingswijziging dan wel zal door het bestuur van de Brandweer gefundeerd aangegeven worden dat deze bezuiniging op het bedrijfsvoeringsbudget niet mogelijk blijkt te zijn.
(Actielijst Commissie Bestuur december 2004, punt 7)
9.
Wethouders Adriaansen en Buijs hebben toegezegd te onderzoeken in hoeverre
er mogelijkheden zijn om het vrachtverkeer te stroomlijnen (ontsluiting
De Meeten).
(Actielijst commissie Ruimte februari 2005, punt 10)
10. Wethouder Buijs heeft toegezegd een onderzoek te doen naar de toekomst van
GA.
(Actielijst commissie Ruimte december 2004, punt 7)
11. Wethouder de Jaeger heeft toegezegd dat er uiterlijk februari 2005 een uitgebreid voorstel komt m.b.t. de brede school.
(Actielijst 2005 commissie Samenleving, versie januari 2005, punt 9)
12. Wethouder Pelle heeft toegezegd dat er in een later stadium informatie komt
over de feiten in Roosendaal m.b.t. armoede van ouderen.
(Actielijst 2004 commissie samenleving, versie december 2004, punt 4)
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Geselecteerde toezeggingen uit de E-stukken van de
Lijst Ingekomen Stukken
Gezien de omvang van het aantal toezeggingen die worden gedaan in de E-stukken is
ervoor gekozen om 7 van deze toezeggingen te selecteren.
13. Wethouder Pelle heeft toegezegd dat om vorm te geven aan het terrassenbeleid
nog dit jaar een startnotitie zal worden opgesteld.
(Lijst Ingekomen Stukken December 2004, E-stukken, E24)
14. Wethouder De Jaeger heeft toegezegd dat omdat het Go for Sport programma
naadloos aansluit bij de doelstellingen van de tijdelijke stimuleringsregeling,
momenteel aanvragen worden voorbereid voor de projectgebieden Kalsdonk en
Kroeven Langdonk. Hij geeft daarbij aan de raad hierover zo spoedig mogelijk
nader te informeren.
(Lijst Ingekomen Stukken December 2004, E-stukken, E25)
15. Wethouder Buijs heeft toegezegd om voor het blijven sponsoren van de gefietste
kilometer, prijzen voor de scholen en voor het eventueel faciliteren van een autovrije zondag, een bedrag van € 5000,- structureel beschikbaar te stellen.
(Lijst Ingekomen Stukken Januari 2005, E-stukken, E29)
16. Wethouders Buijs en Van Steekelenburg hebben toegezegd dat de mogelijke
oplossingsrichtingen en bijbehorende kostenindicaties aan de orde zullen komen
bij een nader te plannen bijeenkomst met uw commissie. (Betreft recent opgetreden
schadeverhaal Zwembad de Stok)
(Lijst Ingekomen Stukken Januari 2005, E-stukken, E32)
17. Wethouder Adriaansen heeft toegezegd bereid te zijn om op uw verzoek op
korte termijn samen met de raad een bezoek te brengen aan de fracties vertegenwoordigd in Provinciale Staten met als doel het besluitvormingsproces over
de reserve Brabant 2050 dat in januari plaatsvindt voor Roosendaal positief te
beïnvloeden.
(Lijst Ingekomen Stukken januari 2005, E-stukken, E79)
18. Wethouder Adriaansen heeft toegezegd dat om de resultaten over een langere
termijn te meten nog een milieumonitor opgesteld zal worden. De milieumonitor
zal de raad in de loop van het jaar worden aangeboden.
(Lijst Ingekomen Stukken februari 2005, E-stukken, E14)
19. Wethouder Buijs heeft toegezegd dat met betrekking tot de communicatie van
het aanbestedingsbeleid van de afdeling Beheer 2005 de volgende stappen worden
genomen:
a. Publicatie van het aanbestedingsbeleid in het ‘Gemeenteblad’, de gemeentelijke
nieuwsrubriek ‘Stadserf’ en op de website van de gemeente Roosendaal.
b. Intern de afdelingshoofden via e-mail te berichten over de vaststelling van het
aanbestedingsbeleid met een korte toelichting over het gebruik ervan.
c. De ambtelijke organisatie te informeren via ‘primair’.
d. Het aanbestedingsbeleid ‘aanklikbaar’ opnemen op het intranet en de gemeente
lijke website.
(Lijst Ingekomen Stukken februari 2005, E-stukken, E67)
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Beoordeling negentien toezeggingen
1

Toezegging: schriftelijke beleidsafspraken grondverkoop Borchwerf West
Letterlijke formulering toezegging:
Wethouder Pelle heeft toegezegd te onderzoeken of in het verleden schriftelijke
beleidsafspraken zijn gemaakt om met behulp van grondverkoop de revitalisering van
Borchwerf West te bekostigen.
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Nee
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
De wethouder heeft aan de inhoudelijk betrokken ambtenaar gevraagd of
afspraken zijn gemaakt. Deze ambtenaar heeft de wethouder verwezen naar het
projectplan Revitalisering Borchwerf West, waaruit kan worden opgemaakt dat
de geraamde opbrengsten van grondverkoop ad € 400.000,- worden benut ter
financiering van het project Revitalisering Borchwerf West. Het projectplan
dateert van 2 november 2001 en is toegestuurd aan Gedeputeerde Staten ten
behoeve van een subsidieaanvraag.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Niet van toepassing
In de formulering van de toezegging was geen tijdslimiet opgenomen.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
Per brief van 1 februari 2005 heeft de wethouder de raad geïnformeerd over de
gemaakte afspraken in het projectplan. Hierbij is nadrukkelijk verwezen naar de
gedane toezegging.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Niet van toepassing
In de formulering van de toezegging was geen tijdslimiet opgenomen.

2

Toezegging: registratie bezoekersaantallen en verkeersbewegingen MEC
Letterlijke formulering toezegging:
Wethouder Adriaansen heeft toegezegd dat de bezoekersaantallen en de daaruit
voortvloeiende verkeersbewegingen jaarlijks t.b.v. de evaluatie zullen worden bijgehouden.
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Ja
De nakoming van de toezegging is tijdgebonden; aangegeven is dat jaarlijks
metingen worden verricht.
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Deels
Uit de beschikbaar gestelde informatie blijkt dat de bezoekersaantallen controleerbaar worden geregistreerd. De bezoekersaantallen worden vermeld in het
jaarverslag. In de meerjarenovereenkomst met het Milieu Educatief Centrum
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(MEC) is opgenomen dat de instelling gegevens verzamelt over onder meer
bezoekersaantallen en effect op verkeerstromen en parkeren. Deze gegevens
dienen in halfjaarrapportages aan de gemeente te worden opgenomen. De
eerste rapportage van de nadien opgerichte Stichting MEC Watermolenberg
werd in mei 2006 verwacht als bijlage bij de subsidieaanvraag. In april 2006
werden echter bezoekersaantallen wel bijgehouden (vanaf november 2005),
effecten op verkeersbewegingen nog niet.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Ja
Vanaf het moment dat het MEC is geopend in november 2005, zijn de metingen
van bezoekersaantallen verricht.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Nee
Voor bezoekersaantallen niet van toepassing. Voor de verkeersbewegingen had
het niet nakomen moeten worden teruggekoppeld vanuit de actieve informatieplicht van het college. Dit is niet gebeurd, voor zover we op basis van de ter
beschikking gestelde stukken hebben constateren.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Nee

Toezegging: jaarlijks in beeld brengen niet gehonoreerde subsidieverzoeken

3

Letterlijke formulering toezegging:
Wethouder Jaeger heeft hierbij toegezegd dat alle niet gehonoreerde subsidieverzoeken
voortaan, vanaf 2005, voor de raad in beeld gebracht zullen worden.
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Niet vereist
Dit is niet vereist omdat het in beginsel een beleidsvoornemen voor onbepaald
tijd betreft.
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
De niet gehonoreerde subsidieverzoeken worden jaarlijks als onderdeel opgenomen
in de subsidiebundel.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Ja
Vanaf 2005 zouden de niet gehonoreerde subsidieverzoeken in beeld gebracht
worden. In de subsidiebundel 2006 zijn deze opgenomen.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Niet vereist
Het betreft hier een toegezegde actie waarbij de raad er zonder tegenbericht
vanuit mag gaan dat die nagekomen wordt.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Niet vereist

Toezegging: invulling van actieve informatieplicht college

4

Letterlijke formulering toezegging:
Wethouder van Steekelenburg heeft toegezegd dat conform eerder gemaakte afspraken
in het presidium, de raad een voorstel voorgelegd zal worden waarin het college
concreet aangeeft hoe zij de actieve informatieplicht in wil vullen.
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1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Nee
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Nee
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Niet van toepassing
De toezegging is niet tijdgebonden geformuleerd.
3 Informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Nee
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Niet van toepassing
De toezegging is niet tijdgebonden geformuleerd.

5

Toezegging: betrekken van opmerkingen fracties in gunningscriteria
Letterlijke formulering toezegging:
Wethouder Buijs heeft toegezegd dat de vragen van fracties met betrekking tot o.a.
tarieven, kwaliteit van de begraafplaats, dienstverlening, in de gunningscriteria meegenomen zullen worden en dat de commissie Ruimte hierover nader geïnformeerd zal
worden.
1 formulering:
a) Is de formulerling tijdgebonden? Nee
Er is slechts aangegeven dat de commissie Ruimte nader geïnformeerd wordt.
Onduidelijk is wanneer dit gebeurt.
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
De toezegging is nagekomen. In het document dat op 24 november 2005 aan de
raad is aangeboden, wordt gerefereerd aan de vragen zoals die door de raad op
27 januari 2005 zijn gesteld.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Niet van toepassing
Er is voor de toezegging geen tijdslimiet opgenomen.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
In de raadsvergadering van 24 november 2005 is de raad het document Aanbesteding
Crematorium en privatisering Zegestede aangeboden. In dit document is ingegaan
op de toezegging. Tussentijds is in de commissie Ruimte op 3 november 2005 de
concepttekst van het voorstel behandeld.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Niet van toepassing
Er is voor de toezegging geen tijdslimiet opgenomen.

6

Toezegging: evaluatie project stadswachten
Letterlijke formulering toezegging:
Wethouder Pelle heeft aangegeven dat in 2005 het project stadswachten geëvalueerd zal
worden. Op dat moment zal gekeken worden hoe dit project gecontinueerd kan worden.
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1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Ja
Er is aangegeven dat de evaluatie in 2005 zal plaatsvinden.
b) Is de formulering specifiek? Ja
Duidelijk is wat de raad aan de hand van de toezegging van de wethouder kan
verwachten.
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
Op 22 december 2005 heeft de raad een evaluatie ontvangen met toelichting.
Het document is op 6 december 2005 in de commissie Bestuur behandeld.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Ja
De toezegging is in het kalenderjaar 2005 nagekomen door het aanbieden van de
evaluatie aan de raad op 22 december 2005. Hiermee is voldaan aan de tijdslimiet
die in de toezegging was opgenomen.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
In de raadsvergadering van 22 december 2005 is de raad de evaluatie aangeboden.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Ja

Toezegging: instellen verkeersstudie Westrand

7

Letterlijke formulering toezegging:
Wethouder Buijs heeft aangegeven dat met deze verkeersstudie een breder onderzoek
ingesteld gaat worden naar de benodigde maatregelen voor het hele gebied.
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Nee
In de toezegging wordt niet aangegeven wanneer resultaten van het onderzoek
of de start van het onderzoek te verwachten zijn.
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
De raad heeft een raadsmededeling ontvangen met daarin de resultaten verkeersstudie Westrand. Hierin wordt verslag gedaan van de knelpunten en te
nemen maatregelen.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Niet van toepassing
De raad heeft op 25 november 2005 een raadsmededeling ontvangen die in de
raadsvergadering van 22 december 2005 aan de orde komt. Door het ontbreken
van een tijdslimiet in de toezegging valt geen uitspraak te doen over het tijdig
nakomen van de toezegging.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
Door middel van een raadsmededeling d.d. 25 november 2005.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Niet van toepassing
De toezegging is niet tijdgebonden geformuleerd.
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8

Toezegging: uitwerking bezuinigingsvoorstel bedrijfsvoeringsbudget
Letterlijke formulering toezegging:
Burgemeester Marijnen heeft toegezegd de raad voor juni 2005 een voorstel voor te
leggen waarin een bezuiniging is uitgewerkt over de komende 2 jaar van 2,5% op het
bedrijfsvoeringsbudget. Dit voorstel zal de vorm krijgen van een begrotingswijziging
danwel zal door het bestuur van de Brandweer gefundeerd aangegeven worden dat
deze bezuiniging op het bedrijfsvoeringsbudget niet mogelijk blijkt te zijn.
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Ja
Voor juni 2005 wordt door de Burgemeester een voorstel voorgelegd.
b) Is de formulering specifiek? Ja
Het is voor de raad helder wat zij kunnen/mogen verwachten.
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
In de aanbiedingsbrief bij de begroting wordt de 2,5% toegelicht.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Ja
Op 24 juni 2005 is de Raad de begroting 2006 aangeboden.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
Door middel van het aanbieden van de begroting 2006 aan de raad op 24 juni 2005.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Ja
In de raadsvergadering van november 2004 is aangegeven dat het voorstel in het
eerste halfjaar van 2005 aan de raad wordt overhandigd. Dit is op 24 juni gedaan,
en hiermee binnen het eerste halfjaar.

9

Toezegging: onderzoek naar mogelijkheden stroomlijning vrachtverkeer
Letterlijke formulering toezegging:
Wethouders Adriaansen en Buijs hebben toegezegd te onderzoeken in hoeverre er
mogelijkheden zijn om het vrachtverkeer te stroomlijnen (ontsluiting de Meeten).
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Nee
De toezegging is niet tijdgebonden. Er is door de wethouders geen periode
genoemd waarbinnen de toezegging wordt nagekomen.
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
Op 19 oktober 2005 is er een raadsmededeling opgesteld waarmee de raad wordt
ingelicht over de mogelijkheden.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Niet van toepassing
De toezegging was niet tijdgebonden geformuleerd.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
Door middel van een raadmededeling d.d. 19 oktober 2005.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Niet van toepassing
De toezegging was niet tijdgebonden geformuleerd.
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10

Toezegging: onderzoek naar toekomst gemeentelijk aannemingsbedrijf
Letterlijke formulering toezegging:
Wethouder Buijs heeft toegezegd een onderzoek te doen naar de toekomst van het
Gemeentelijke Aannemingsbedrijf (GA). (notulen cie ruimte 1 juli 2004)
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Nee
b) Is de formulering specifiek? Nee
Niet duidelijk wordt uit de toezegging waar het onderzoek zich op zal richten.
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
Per brief d.d. 25 januari 2006 wordt de quick scan marktconformiteit Gemeentelijk
Aannemingsbedrijf aangeboden.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Niet van toepassing
De toezegging is niet tijdgebonden geformuleerd.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
De raad is geïnformeerd per raadsmededeling d.d. 25 januari 2006 over de feitelijke nakoming, hierbij is ook de quick scan gevoegd. Tussentijds is de raad ook op
22 en 30 maart 2005 geïnformeerd over de uitvoering van de quick scan in de
loop van 2005.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Niet van toepassing
De toezegging is niet tijdgebonden geformuleerd.

Toezegging: uitgebreid voorstel Brede school

11

Letterlijke formulering toezegging:
Inzake de Brede School zegt de spreker dat het voorstel waarschijnlijk in januari
of februari 2005 uitgebreid aan de orde kan komen. (notulen cie Samenleving
8 december 2004)
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Enigszins
De formulering is niet optimaal tijdgebonden. Doordat wordt gesteld dat het
voorstel waarschijnlijk in januari of februari aan de orde kan komen, wordt ruimte
gelaten voor nakoming op een onbepaald later tijdstip.
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
Op 13 april 2005 is de commissie Samenleving gevraagd advies uit te brengen aan
de raad over het raadsvoorstel Brede School Zwanehof. Op 28 april is het voorstel
in de raadsvergadering behandeld.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Ja
Naar verwachting zou de toezegging in januari of februari 2005 worden nagekomen.
Doordat de niet geheel tijdgebonden formulering van de toezegging ruimte laat
om ook later de toezegging na te komen, is de toezegging toch tijdig nagekomen.

24

TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN? GEMEENTE ROOSENDAAL

3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
De betreffende raadscommissie is op 13 april 2005 geïnformeerd; de raad bij de
vergadering van 28 april 2005.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Nee
Hoewel de toezegging formeel tijdig is nagekomen, vindt de Rekenkamer dat
gezien de concrete benoeming van de maanden januari en februari het college
de raad in kennis had moeten stellen van de latere nakoming van de toezegging.

12

Toezegging: nadere informatie over armoede van ouderen
Letterlijke formulering toezegging:
“In een later stadium informatie over de feiten in Roosendaal m.b.t. armoede van
ouderen”.
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Nee
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Nee
Uit de Nota Sociaal Roosendaal: armoedebeleid 2006-2010 blijkt dat de toezegging
niet is nagekomen. Uit deze nota:
“Op lokaal niveau is het nauwelijks mogelijk een helder inzicht te verkrijgen in
de armoedeproblematiek van ouderen op microniveau. Hoewel koppeling van
bestanden veelal als ‘het ei van Columbus’ wordt gepresenteerd, blijkt dit in de
praktijk alleen mogelijk door intensieve inzet van mensen en middelen terwijl de
uitkomsten weinig ‘rendement’ laten zien.” Hoewel binnen de gemeentelijke
organisatie wel de intentie bestond om aan de toezegging te voldoen, is later de
afweging gemaakt dat de opbrengsten van het in kaart brengen van informatie
over armoede onder ouderen niet opwogen tegen de kosten ervan.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Niet van toepassing
De toezegging is überhaupt niet nagekomen.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
In brief van 25 november 2005 is de cie samenleving geïnformeerd. Dit is bijna
een jaar na het doen van de toezegging.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Niet van toepassing
De toezegging is niet tijdgebonden geformuleerd.

Toezegging: startnotitie terrassenbeleid

13

Letterlijke formulering toezegging:
Brief aan raad over voortgang integraal horecabeleid d.d. 18 november 2004 (Lijst
ingekomen stukken december 2004, E-stukken, E24, 1e pagina, 2e alinea op 1 na laatste
regel). In de brief wordt het volgende toegezegd:
“Om vorm te geven aan het terrassenbeleid zal nog dit jaar een startnotitie worden
opgesteld. Deze startnotitie zal na vaststelling aan u worden voorgelegd.”
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1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Ja
b) Is de formulering specifiek? Nee
Het is niet duidelijk wat een startnotitie omvat.
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
In juli 2005 is aan de raad een tussenrapportage terrassenbeleid gestuurd.
Dit bevatte een plan van aanpak, uitgangspunten van beleid en de resultaten van
consultaties met betrokken partijen. De uiteindelijke terrassennota is in december
2005 toegestuurd.
Ervan uitgaande dat met de startnotitie een procesmatig plan van aanpak voor
het opstellen van een inhoudelijke beleidsnota werd bedoeld, kan de tussenrapportage als startnotitie worden opgevat.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Nee
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
Zowel de tussenrapportage als de uiteindelijke terrassennota is aan de raad
gestuurd.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Nee

Toezegging: uitkomsten subsidieaanvragen ministerie van VWS

14

Letterlijke formulering toezegging:
“Omdat het Go for Sport programma naadloos aansluit bij de doelstellingen van de
tijdelijke stimuleringsregeling <eerder genoemd in brief: de tijdelijke subsidieregeling
BOSimpuls van het ministerie van VWS> worden momenteel aanvragen voorbereid
voor de projectgebieden Kalsdonk en Kroeven-Langdonk. Wij zullen u hierover zo
spoedig mogelijk nader informeren.”
(brief aan raad over vragen project Meer met sport d.d. 25 november 2004).
(Lijst Ingekomen Stukken December 2004, E-stukken, E25)
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Nee
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
Op 24 februari 2005 heeft de gemeenteraad een brief ontvangen met daarin de
mededeling dat er subsidie is toegekend. Vervolgens heeft de raad op 3 oktober
2005 een brief gehad met daarin uitleg over de derde subsidie in het kader van BOS.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Niet van toepassing
De toezegging was niet tijdgebonden geformuleerd.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
Door middel van brieven op 24 februari 2005 en 3 oktober 2005 is de raad
geïnformeerd.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Niet van toepassing
De toezegging was niet tijdgebonden geformuleerd.
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15

Toezegging: structurele financiering activiteiten in het kader van Week van de vooruitgang
Letterlijke formulering toezegging:
“Het college heeft <…> besloten <…> om voor het blijven sponsoren van de gefietste
kilometers, prijzen voor de scholen en voor het eventueel faciliteren van een autovrije
dag een bedrag van ? 5.000 structureel beschikbaar te stellen.”
(brief aan raad over evaluatie Week van de vooruitgang d.d. 9 december 2004)
(Lijst Ingekomen Stukken Januari 2005, E-stukken, E29)
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Ja
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Deels
De middelen zijn en worden feitelijk wel conform de strekking van de toezegging
besteed. Echter, de Rekenkamer vindt dat indien in de toezegging wordt gesproken
over ‘structureel beschikbaar stellen’, dit inhoudt dat ook begrotingstechnisch de
genoemde ? 5000 moet zijn bestemd. Het jaarlijks overschrijden met € 5000,- op
het werkbudget verkeer en vervoer ziet de Rekenkamer niet als ‘structureel
beschikbaar stellen’.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Niet van toepassing
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Nee
Het is niet nodig geacht de raad te informeren omdat de middelen wel zijn en
worden besteed aan de naar de raad gecommuniceerde activiteiten.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Niet van toepassing

Toezegging: informatie oplossingsrichtingen tegelschade zwembad De Stok

16

Letterlijke formulering toezegging:
“Verder merken wij op, dat het recent opgetreden schadeverhaal separaat middels een
uitgebreide brief aan de gemeenteraad is aangeboden/toegelicht en dat de mogelijke
oplossingsrichtingen en bijbehorende kostenindicaties aan de orde zullen komen bij
een nader te plannen bijeenkomst met uw commissie.”
(brief aan raad over vragen project Meer met sport d.d. 25 november 2004)
(Lijst Ingekomen Stukken Januari 2005, E-stukken, E32)
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Nee
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Deels
De Rekenkamer vindt dat de toezegging om nadere informatie in een nog te
plannen bijeenkomst te delen met de raad niet geheel is nagekomen, omdat de
betreffende bijeenkomst feitelijk niet heeft plaatsgevonden. Wel is uitgebreide
schriftelijke communicatie met de raad geweest over dit onderwerp. Men kan
daarmee stellen dat oplossingsrichtingen en kostenindicaties aan de orde zijn
geweest. Daarmee is de toezegging deels nagekomen.
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b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Niet van toepassing
De toezegging was niet tijdgebonden geformuleerd.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
Per brieven d.d. 23 maart en 5 april 2005 over onder meer oplossingsrichtingen en
kostenindicaties van de opgetreden tegelschade in het zwembad De Stok.
b) Is de raad hierover geïnformeerd? Niet van toepassing
De toezegging was niet tijdgebonden geformuleerd.

17

Toezegging: gezamenlijk bezoek Provinciale Staten
Letterlijke formulering toezegging:
“In dit kader wil ik u toezeggen bereid te zijn om op uw verzoek op korte termijn
samen met u een bezoek te brengen aan de fracties vertegenwoordigd in de
Provinciale Staten met als doel het besluitvormingsproces over de Reserve Brabant
2050 dat in januari plaatsvindt voor Roosendaal positief te beïnvloeden.”
(brief aan cie Ruimte over spoorhaven d.d. 24 december 2004)
(Lijst Ingekomen Stukken Januari 2005, E-stukken, E79)
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Ja
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Ja
Uit de beschikbare informatie blijkt dat wethouder Adriaansen op 17 januari 2005 een
bezoek heeft gebracht aan de provincie. Daar heeft hij een toespraak gehouden en
heeft de fracties bezocht. De fracties van de Roosendaalse raad waren uitgenodigd om
mee te gaan, maar daar heeft alleen het CDA gebruikt van gemaakt. Op 21 januari
heeft nog een gesprek plaatsgevonden met twee leden van de PvdA fractie en is een
toelichting op het bezoek verstrekt. Hieruit blijkt dat de toezegging is nagekomen.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Ja
Binnen een maand is de toezegging nagekomen. Dat kan “op korte termijn” worden
genoemd.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Niet vereist
Er was geen nadere informatie te verwachten: de toezegging betrof een uitnodiging
aan de raad die is uitgevoerd.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Niet van toepassing

Toezegging: milieumonitor

18

Letterlijke formulering toezegging:
Om de resultaten over een langere termijn te meten zal nog een milieumonitor worden
opgesteld. Het milieuverslag 2004 kunt u in het eerste kwartaal van dit jaar tegemoet
zien. De milieumonitor zal u in de loop van het jaar worden aangeboden.
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Ja
b) Is de formulering specifiek? Ja
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2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Deels
Het milieuverslag 2004 is op 12 juli 2005 aan de raad aangeboden. De milieumonitor is in het jaar 2005 niet opgesteld.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Nee
Het verslag is 12 juli 2005 aangeboden; dit is na het eerste kwartaal en de monitor
is in 2005 niet opgesteld.
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Ja
De raad heeft op 12 juli 2005 een raadsmededeling ontvangen betreffende het
milieuverslag 2004.
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Nee

Toezegging: communicatie van nieuw aanbestedingsbeleid

19

Letterlijke formulering toezegging:
Met betrekking tot de communicatie van het aanbestedingsbeleid van de afdeling
beheer 2005 worden de volgende stappen gezet:
a) Publicatie van het aanbestedingsbeleid in het ‘Gemeenteblad’, de gemeentelijke
nieuwsrubriek ‘Stadserf’ en op de website van de gemeente Roosendaal.
b) Intern de afdelingshoofden via e-mail te berichten over de vaststelling van het
aanbestedingsbeleid met een korte toelichting over het gebruik ervan.
c) De ambtelijke organisatie te informeren via ‘primair’.
d) Het aanbestedingsbeleid ‘aanklikbaar’ opnemen op het intranet en de gemeente
lijke website.
1 formulering:
a) Is de formulering tijdgebonden? Ja
b) Is de formulering specifiek? Ja
2 nakoming:
a) Blijkt uit de beschikbare informatie dat de toezegging is nagekomen? Nee
Geen van de punten is nagekomen.
b) Is de toezegging tijdig nagekomen? Nee
3 informatievoorziening:
a) Is de raad geïnformeerd naar aanleiding van de toezegging? Nee
b) Is de raad tijdig geïnformeerd? Nee
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Bijlage 4
Overzicht van gevoerde gesprekken
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Inhoudsopgave bijlage 4
Overzicht van gevoerde gesprekken
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Overzicht van gevoerde gesprekken
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Datum

Dhr. J. Kruf,
Mevr. E. van Straaten-Noyons
Dhr. T. van Oers
Mevr. E. van Straaten-Noyons
Dhr. R. Dam
Dhr. T. van Oers
Dhr. H. van Leent
Dhr. A. Mol
Dhr. M. van Vlimmeren
Dhr. W. Wille
Dhr. T. Zandbergen
Dhr. R. van Haaf
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Bestuursadviseur
Griffier
Raadsadviseur
Bestuursadviseur
Afdelingshoofd Control
Adviseur Staf Control
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Senior Beleidsmedewerker SBO
Procesmanager Onderwijsvoorzieningen
Senior Beleidsmedewerker SBL
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