
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

(datum)    Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Lok    Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Aanpassen diverse regelgeving 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Vanwege actualisatie dienen een aantal lokale regelingen gewijzigd te worden.  
 
Wij stellen u voor: 

1. de volgende regelingen, overeenkomstig bijgevoegde wijzigingsbesluiten (bijlage I) te wijzigen: 

- de Verordening alleenrecht met betrekking op de uitvoering van schuldhulpverlening 

- de Parkeerverordening Roosendaal 2013 

- de Verordening leerlingenvervoer 

- de Verordening naamgeving en nummering 

2. de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw overeenkomstig bijgevoegd 

intrekkingsbesluit (bijlage II), in te trekken 

 

Aanleiding   

Er zijn een aantal regelingen die niet meer actueel zijn en technisch aangepast dienen te worden en/of 
ingetrokken moeten worden.  
 

Kader    

Actualisatie lokale regelgeving  
 

Motivering / toelichting   

Wijziging parkeerregelgeving 

De parkeervergunning wordt vanaf 1 januari 2016 alleen op kenteken uitgegeven. Ook  bij bedrijven 

moet een kenteken worden aangemeld om de vergunning te kunnen gebruiken. Voor bewoners 

verandert er in die zin niets. Bedrijven kunnen niet meer gebruik maken van een algemene vergunning 

voor meerdere medewerkers. Bedrijven moeten bij gebruik door meerdere medewerkers en auto’s 

steeds het juiste kenteken doorgeven. Dit kan eenvoudig via een app. De wijzigingen in de regelingen 

hiertoe zijn op 15 december 2015 door het college vastgesteld. De wijziging van de 

Parkeerverordening betreft slechts het feit dat de vergunning vanaf 1 januari 2016 de naam van de 

vergunninghouder en het kenteken bevat in plaats van één van de twee. U wordt voorgesteld deze 

wijziging met terugwerkende kracht vast te stellen.  

 
Wijziging verordening leerlingenvervoer 
Als gevolg van een wetswijziging wordt de Verordening leerlingenvervoer aangepast. Het betreft een 

verduidelijking van de doelgroep die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten van 

het leerlingenvervoer. De doelgroep wordt niet uitgebreid. Een leerling komt in aanmerking voor een 

tegemoetkoming als deze vanwege een handicap (ook psychische handicap) niet in staat is om 

zelfstandig naar school te reizen. Verduidelijkt is dat de aard van de handicap daarbij ondergeschikt is. 

 
Technische wijzigingen 

De Verordening alleenrecht met betrekking op de uitvoering van schuldhulpverlening en de 

Verordening naamgeving en nummering moeten slechts technisch gewijzigd worden.  

 



Intrekken van de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw 

Het persoonsgebonden budget begeleid werken is per 2015 uit wet de wet Sociale werkvoorziening 

geschrapt. Voor dit budget was een verordening opgesteld. Door het vervallen hiervan in de wet 

sociale werkvoorziening kan de verordening ingetrokken worden.  

 

Doel en evaluatie   

Actuele lokale regelgeving.  
 

Financiële aspecten en consequenties   

Geen.  
 

Communicatie    

Na vaststelling van de besluiten worden deze bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad en 

gepubliceerd op www.overheid.nl.  

Parkeerbeheer communiceert over het uitgeven van de parkeervergunning alleen op kenteken.  

 
 

Bijlagen   

1. Bijlage I: 
- besluit tot wijziging van de Verordening alleenrecht met betrekking op de uitvoering van 

schuldhulpverlening; 
- besluit tot wijziging van de Parkeerverordening 2013; 
- besluit tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer; 
- besluit tot wijziging van de Verordening naamgeving en nummering.  

2. Bijlage II: 
- Besluit tot intrekking van de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken 

Wsw.  
 

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 

http://www.overheid.nl/


 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

(datum)    Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder:  Wethouder Lok    Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp:  Aanpassen diverse regelgeving 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 

1. de volgende regelingen, overeenkomstig bijgevoegde wijzigingsbesluiten te wijzigen: 

- de Verordening alleenrecht met betrekking op de uitvoering van schuldhulpverlening; 

- de Parkeerverordening Roosendaal 2013; 

- de Verordening leerlingenvervoer; 

- de Verordening naamgeving en nummering; 

2. de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw 

overeenkomstig bijgevoegd intrekkingsbesluit, in te trekken.  

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


