
 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
Datum:    20 juni 2012  
Aanvang: 19.30 uur 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal  
_________________________________________________________________________________ 
 
Het doel van de bijeenkomst is informatie uit te wisselen die voor een goede beeldvorming van de raad nodig is. Naast raadsleden 
kunnen ook inwoners en maatschappelijke organisaties aan de bijeenkomst deelnemen.  
Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 19 juni 2012 12.00 uur melden bij de raadsgriffie (telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl). Aanwezigen kunnen korte, informatieve vragen stellen over de voorstellen aan de verantwoordelijk 
portefeuillehouder. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Blok Inspraak 
___________________________________________________________________________________ 
 
B1  Begroting 2013 GR Regio West-Brabant  
In de raadsvergadering van 7 oktober 2010 is besloten tot het aangaan van de gemeenschappelijke 
regeling RWB. Op 1 januari 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (GR-RWB) 
opgericht. De gemeente Roosendaal neemt samen met 18 andere gemeenten deel in deze regeling. De 
begroting 2013 van de GR RW is aangeboden aan de gemeenten voor een zienswijze. De begroting 
bestaat uit 8 programma’s die gelijk zijn aan de bestuurscommissies (Middelen, Sociaal Economische 
Zaken, Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen, Mobiliteit, Duurzaamheid, Kleinschalig Collectief Vervoer en 
Zorg, Welzijn en Onderwijs). De overkoepelende begroting GR-RWB is een begroting op hoofdlijnen, 
nadere detaillering vindt plaats in de begrotingen van de genoemde bestuurscommissies. Aan de raad 
wordt voorgesteld om een zienswijze kenbaar te maken/ 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Inspreker: Mevrouw M. Lubbers 
 
O1 Herziene opdracht “Kansen voor Kalsdonk” 
In 2010 heeft het Ministerie van VROM (nu: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie) subsidie  
verstrekt voor de sociaal-economische ontwikkeling van Kalsdonk. Via onder meer de Vrouwenstudio,  
de buurtsportvereniging en verschillende projecten op het gebied van welzijn, taal en veiligheid zijn  
inmiddels verschillende positieve resultaten geboekt. Toch bleek de aanpak voor verbetering vatbaar. In  
overleg met veel betrokkenen uit de wijk is een nieuwe opdracht uitgewerkt. Daarin zijn kortere lijnen en  
snellere acties opgenomen, die aansluiten op de door de crisis veranderde situatie van organisaties en  
bewoners in de wijk. De nieuwe opdracht legt ook verband met het in 2011 opgestelde wijkperspectief.  
De looptijd van de door het Rijk gesubsidieerde projecten wordt verlengd tot eind 2014. Dit betekent niet  
dat er meer geld beschikbaar komt, wel dat het over een langere periode kan worden besteed. Het  
Ministerie stemt met deze veranderingen in, op voorwaarde dat deze door de gemeenteraad worden  
Vastgesteld. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de herziene opdracht “Kansen voor 
Kalsdonk” en de bijbehorende begrotingswijziging. 
Portefeuillehouder: wethouder Jongmans 
 
Inspreker: de heer R. Holland namens Stichting Kalsdonk 
__________________________________________________________________________________  
 
Blok Bestuur: 00.00 – 00.00 uur 
____________________________________________________________________________________ 
 
B2 Financieringsaanvraag Borchwerf II 
Bij brief van 21 mei 2012 heeft Borchwerf II B.V., handelend als beherend vennoot van Borchwerf II C.V., 
met het oog op de financiering van de ontwikkeling van veld B ons college verzocht: 
- jegens de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten garant te staan voor de tijdige terugbetaling van 

rente en aflossing van een door voornoemde bank te verstrekken krediet in rekening-courant ad € 
10.400.000 voor de periode van 18 maanden en 

- een lening te verstrekken van € 650.000, eveneens voor een periode van 18 maanden. 
Per gelijke datum heeft Borchwerf II B.V. ook bij de gemeente Halderberge en Heijmans 
Infrastructuurontwikkeling B.V. verzoeken ingediend voor de verstrekking van leningen van € 
650.000, respectievelijk € 1.300.000. 

De raad wordt gevraagd om wensen en bedenkingen ter kennis van ons college te brengen. 
Portefeuillehouder: wethouder Jongmans 



 

 
B3 1e bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 mei 2012)  
In deze bestuursrapportage worden de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2012 
weergegeven, alsmede de stand van zaken met betrekking tot de transities uit de Agenda van 
Roosendaal. Het niet vaststellen van de bijgevoegde begrotingswijziging kan leiden tot 
begrotingsonrechtmatigheid bij de accountantscontrole over de jaarrekening 2012. Voorgesteld wordt om 
de 32e begrotingswijziging 2011 vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
__________________________________________________________________________________  
 
Blok Omgeving: 00.00 – 00.00 uur 
____________________________________________________________________________________ 
 
O2 Vaststelling gewijzigde Verordening leerlingenvervoer 
De gemeente is krachtens de Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer verantwoordelijk voor het 
leerlingenvervoer van met name leerlingen van scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, 
voortgezet speciaal onderwijs en in sommige gevallen voor leerlingen van het reguliere  basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs. In de taakstelling van de Agenda van Roosendaal is een ombuigingsvoorstel 
opgenomen voor het leerlingenvervoer. In de gewijzigde verordening is een deel van dit 
ombuigingsvoorstel opgenomen d.m.v. invoeren van het afstandscriterium in het speciaal basisonderwijs 
en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De raad wordt voorgesteld de gewijzigde verordening 
leerlingenvervoer vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
O3 OPR 2013-2016 
Volgens het Beheerbeleid Verhardingen en Groen (door de Raad vastgesteld in 2001) wordt 
ieder jaar een geïllustreerd meerjarenprogramma van weg- en rioolvervangingen opgesteld met een  
planning voor vier jaar en een doorkijk naar later, de Operationele Plannen Reconstructies (OPR). In  
2010 is besloten de projectomschrijvingen om het andere jaar bij te voegen. Dit OPR betreft de  
beknopte versie voor de uitvoeringsperiode 2013 t/m 2016, zonder projectomschrijvingen, met alleen  
een kostendekkingmatrix per kalenderjaar aangevuld met financiële informatie, waaronder een  
kasstroomprognose.Het OPR 2013-2016 omvat de werkzaamheden die vanaf 2012 worden voorbereid  
en in de jaren 2013 t/m 2016 worden uitgevoerd. Daarnaast zijn aanvullingen en mutaties van projecten  
uit het OPR 2012-2015 uit de periode voor 2012 opgenomen.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
O4  Wijziging Erfgoedverordening en Brandbeveiligingsverordening 
Aanleiding voor de wijziging van de Erfgoedverordening is het ontbreken van bescherming van  
archeologische terreinen indien het bestemmingsplan hierin niet voorziet. 
Aanleiding voor de wijziging van de Brandbeveiligingsverordening is het vervallen van het Besluit  
brandveilig gebruik bouwwerken door de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 op 1 april 2012.  
De raad wordt voorgesteld om de Verordeningen tot wijziging van de Erfgoedverordening en de  
Brandbeveiligingsverordening vast te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Adriaansen 
 
O5 Uitvoeringskrediet verbindingsweg Borchwerf / Majoppeveld 
Op basis van eerdere besluiten van ons college van 13 december 2010 en 20 december 2011, zijn de  
voorbereidingen gestart om tot aanleg van de verbindingsweg Borchwerf /Majoppeveld te komen. Van  
de geraamde kosten van het project  van € 13.550,000,- excl. BTW, heeft uw raad  al € 1.150.000,-  
beschikbaar gesteld uit de BR Majeure Opgaven en is er € 5.600.000,- beschikbaar vanuit de exploitatie  
van Borchwerf II CV. Het resterende bedrag van € 6.800.000,- miljoen is als subsidie toegekend door  
het ministerie (programma spoorse doorsnijdingen) en door de provincie. Elk € 3.400.000,-. Als het  
uitvoeringskrediet beschikbaar is gesteld kan Prorail de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de  
spoorviaducten in de verbindingsweg opstarten. Als de aanbesteding heeft plaatsgevonden zullen we  
Prorail opdracht geven de opdracht tot aanleg van de viaducten te gunnen. 
Portefeuillehouder: wethouder Adriaansen  


