
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

7 november 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Wijziging gemeentelijke regelgeving 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Op 15 mei 2012, 3 juli 2012 en 21 augustus 2012 hebben wij besluiten genomen over de wijziging van 
de inrichting en aansturing van de organisatie. De functie van afdelingsmanager komt te vervallen en 
de huidige afdelingen worden opgeheven Daarnaast is er een gewijzigde invulling van de 
directeursfunctie en zijn er nieuwe teams en teambenamingen. Dit heeft consequenties voor de interne 
regelgeving waarvoor uw raad het bevoegde bestuursorgaan is.  
Verder dient een aantal regelingen vanwege diverse redenen geactualiseerd dan wel ingetrokken te 
worden. 
 
Wij stellen u voor: 
1. de Klachtenverordening vast te stellen; 
2. de volgende verordeningen overeenkomstig bijgevoegde wijzigingsbesluiten te wijzigen: 

- de Financiële Verordening 
- de Controleverordening 
- de Verordening naamgeving en nummering 
- de Brandbeveiligingsverordening 
- de Parkeerverordening 
- de Beheersverordening gesloten begraafplaatsen gemeente Roosendaal 2008 
- de Verordening winkeltijden  

3. de Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens, vastgesteld op 25 november 
1999 in te trekken.  

 

Aanleiding   
Wijziging organisatiestructuur 
Met de wijziging van de hoofdstructuur van de gemeentelijke organisatie komen afdelingen te 
vervallen. Hierdoor is het noodzakelijk om regelgeving aan te passen.  
Daarnaast dient een aantal regelingen vanwege diverse redenen geactualiseerd dan wel ingetrokken te 
worden. De voorgestelde wijzigingen en intrekkingen worden hieronder toegelicht.  
 

Kader    
Wijziging organisatiestructuur 
Collegebesluiten d.d. 15 mei 2012, 3 juli 2012 en 21 augustus 2012 (wijziging van de inrichting en 
aansturing van de organisatie). 
 
Brandbeveiligingsverordening 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Raadsbesluit d.d. 2 november 2011 
 
LSP 
Europese Dienstenrichtlijn, Dienstenwet en Algemene wet bestuursrecht. 
Raadsbesluit d.d. 17 december 2009 
 
Huisvestingsverordening 
Raadsbesluit d.d. 25 november 1999 
 

Motivering / toelichting   
Wijziging organisatiestructuur 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden die voorheen bij afdelingsmanagers waren 
ondergebracht, worden nu bij teamleiders gelegd. Verder wijzigen de teams en teambenamingen. Bij 



de inventarisatie van de regelgeving waarvoor uw raad bevoegd gezag is, is gebleken dat een viertal 
regelingen hierop dienen te worden aangepast (Klachtenverordening, Financiële Verordening, 
Controleverordening, Verordening naamgeving en nummering).  
 
Brandbeveiligingsverordening 
Met een technische wijziging als gevolg van de inwerkingtreding van de Wabo is in de 
Brandbeveiligingsverordening het woord ‘gebruiksvergunning’ vervangen door ‘omgevingsvergunning’. 
Dit is per abuis verkeerd gewijzigd, omdat een gebruiksvergunning op grond van de 
Brandbeveiligingsverordening geen omgevingsvergunning is. Alleen de gebruiksvergunning op grond 
van het Gebruiksbesluit is per 1 oktober 2010 omgevingsvergunning  voor het brandveilig gebruik op 
grond van de Wabo geworden.  
 
LSP 
De LSP houdt in dat een vergunning of ontheffing wordt geacht te zijn verleend, indien een beslissing 
op een aanvraag door het bevoegde bestuursorgaan binnen de wettelijke termijn uitblijft. Dit wordt ook 
wel het van rechtswege verlenen van vergunningen of ontheffingen genoemd. Voor de vergunning- en 
ontheffingstelsels die onder de Europese Dienstenrichtlijn en de Wabo vallen, is in beginsel het 
introduceren van de LSP verplicht, voor overige stelsels geldt dat invoering van de LSP facultatief is. 
De invoering van de LSP is één van de maatregelen die het kabinet genomen heeft om de 
administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven terug te dringen. Tevens beoogt de LSP tijdige 
dienstverlening te stimuleren. Waar de toepassing van de LSP op grond van hogere (Europese) 
wetgeving verplicht was is dat eerder al geregeld. Ook is de LSP bepaling opgenomen in de Apv 
(snuffelmarkt). 
Verder is de LSP hoofdzakelijk toepasbaar op stelsels met eenvoudige vergunningen of ontheffingen 
die vaste voorwaarden kennen of waarop vaste voorwaarden van toepassing zouden kunnen zijn.  
Per vergunning- of ontheffingstelsel is nagegaan of er een juridisch-technische mogelijkheid bestaat 
om de LSP van toepassing te verklaren. Ook de maatschappelijke risico’s die aan de invoering van de 
LSP verbonden zijn, zijn meegewogen. Het onderzoek dat de VNG hiertoe gedaan heeft, is hierbij in 
ogenschouw genomen. Uit het totale onderzoek is naar voren gekomen dat er nog een aantal 
vergunning- en ontheffingstelsels is binnen Roosendaal waarop de LSP van toepassing verklaard kan 
worden. Het betreft een aantal stelsels uit de Parkeerverordening, Beheersverordening gesloten 
begraafplaatsen gemeente Roosendaal 2008 en de Verordening Winkeltijden, te weten: 
- ontheffing om een voorwerp op parkeerapparatuurplaatsen of belanghebbenden te plaatsen;  
- ontheffing om zonder vergunning op vergunninghoudersplaatsen een motorvoertuig te plaatsen; 
- ontheffing om met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden 
- vergunning voor het plaatsen of wijzigen van een gedenkteken 
- ontheffing voor openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen 
- ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties 
- ontheffing voor openstelling winkels op werkdagen tussen 22u en 6u.  
 
Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens 
De Gemeente Roosendaal was in de Regeling tekortgemeenten standplaatsen Huisvestingswet 
opgenomen. De Staatssecretaris was van mening dat in deze gemeente een substantieel tekort 
bestond aan woonwagenlocaties. Deze gemeenten behoorden vóór 1 september 1999 een 
huisvestingsverordening vast te stellen, waarin de voorrang bij de toewijzing van standplaatsen werd 
geregeld t.b.v. standplaatszoekenden, die in Roosendaal in een woonwagen wonen of hebben 
gewoond. Dit was bedoeld om te voorkomen dat woonwagenbewoners bij schaarste aan standplaatsen 
in een ongunstigere positie kwamen te verkeren dan onder de Woonwagenwet. De Woonwagenwet 
was namelijk per 1 maart 1999 ingetrokken. De Regeling tekortgemeenten standplaatsen 
Huisvestingswet is vervallen per 23-12-2004. Van de Huisvestingsverordening voor standplaatsen van 
woonwagens wordt nimmer meer gebruik gemaakt. De verordening is niet meer relevant.  
 

Doel en evaluatie   
Het aanpassen van de gemeentelijke regelgeving aan de gewijzigde organisatiestructuur en enkele 
andere regelingen actualiseren 
 

Financiële aspecten en consequenties   
In financiële zin zijn aan het voorliggende voorstel geen risico’s of consequenties verbonden.  
 

Communicatie    
De besluiten worden bekend gemaakt in het Gemeenteblad en in Stadserf. Vervolgens worden de 
nieuwe en aangepaste regelingen gepubliceerd op www.overheid.nl.  
 



Bijlagen   
1. Ontwerp Klachtenverordening; 
2. Ontwerp wijzigingsbesluit voor de Financiële Verordening; 
3. Ontwerp wijzigingsbesluit voor de Controleverordening; 
4. Ontwerp wijzigingsbesluit voor de Verordening naamgeving en nummering; 
5. Ontwerp wijzigingsbesluit voor de Brandbeveiligingsverordening; 
6. Ontwerp wijzigingsbesluit voor de Parkeerverordening, de Beheersverordening gesloten 

begraafplaatsen gemeente Roosendaal 2008 en de Verordening winkeltijden; 
7. Ontwerp intrekkingbesluit Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens.  
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

7 november 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Wijziging gemeentelijke regelgeving 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 24 oktober 2012. 
 
Besluit: 
1. De Klachtenverordening vast te stellen; 
 
2. De volgende verordeningen overeenkomstig bijgevoegde wijzigingsbesluiten te wijzigen: 

- de Financiële Verordening 
- de Controleverordening 
- de Verordening naamgeving en nummering 
- de Brandbeveiligingsverordening 
- de Parkeerverordening 
- de Beheersverordening gesloten begraafplaatsen gemeente Roosendaal 2008 
- de Verordening winkeltijden  

 
3. De Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens, vastgesteld op 25 november 
1999 in te trekken.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


