
 

 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
Datum:    2 oktober 2013  
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 1 oktober 2013 12.00 uur melden bij de raadsgriffie (telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl). 

___________________________________________________________________________________ 
 
Blok Inspraak 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________  
 
Blok Bestuur/Omgeving 
____________________________________________________________________________________ 
 
BO1 Raadsvoorstel Programmabegroting 2014 

Het bestaande  beleid en de in de Kadernota 2014 vastgestelde ambities zijn in de Programmabegroting 

2014 verwoord en financieel vertaald. De jaarlijkse actualisatie van reserves en voorzieningen is dit jaar 

gelijk opgelopen met de opstelling van de programmabegroting 2014. Na vaststelling van de begroting  

door de raad zal een update van deze actualisatie reserves en voorzieningen worden gemaakt met de 

mutaties van de aanbiedingsnota (en evt. amendementen).  
______________________________________________________________________________  
 
Blok Bestuur 
____________________________________________________________________________________ 
 
B1 Raadsvoorstel Wijzigingen begrotingen 2013 en 2104 GROGZ i.v.m. extra contactmoment  

jongeren 
De Rijksoverheid stelt via het gemeentefonds extra geld beschikbaar voor intensivering van het contact 
tussen jongeren en de jeugdgezondheidszorg. De GROGZ stelt voor dit uit te voeren in de vorm van een 
extra contactmoment voor jongeren vanaf 14 jaar gericht op hen die deze zorg echt nodig hebben. De 
raad wordt voorgesteld als zienswijze naar voren te brengen dat wordt ingestemd met de wijzigingen van 
de begrotingen 2013 en 2014 van de GROGZ voor het intensiveren van het contact tussen jongeren en 
de jeugdgezondheidszorg. 
 
B2 Raadsvoorstel Overdracht belang CV/BV Borchwerf II binnen Heijmans 
Het college van B & W heeft ingestemd met het verzoek van Heijmans Vastgoed B.V. om het belang dat 
dit bedrijf heeft in de Borchwerf II CV via Heijmans Infrastructuur B.V., over te dragen aan Heijmans 
Vastgoed Deelnemingen B.V. (onderdeel van Heijmans Vastgoed B.V.) en dat Heijmans Infrastructuur 
Ontwikkeling B.V.,welke deelneemt in Borchwerf II B.V.,onderdeel gaat vormen van Heijmans Vastgoed 
B.V. De raad wordt voorgesteld als zienswijze over het verzoek van Heijmans Vastgoed B.V. naar voren 
te brengen dat wordt ingestemd met de overdracht van belangen van dit bedrijf binnen Borchwerf II C.V. 
 
B3 Raadsvoorstel Roosendaal in Ontwikkeling – Onderweg naar 2020 
In de Agenda van Roosendaal is de ‘Kleine Overheid’ één van de hervormingsgebieden. In de afgelopen 
periode is door het college gewerkt aan het verder gestalte geven aan deze transitie; dit vanzelfsprekend 
in samenhang met de overige hervormingsgebieden uit de Agenda van Roosendaal. In het voorliggende 
voorstel wordt geschetst wat de uitdaging is, hoe de ‘Kleine overheid’ (Roosendaal 2020) er in de 
toekomst uitziet en welke stappen we moeten nemen om tot dit toekomstbeeld te komen. Daarbij wordt 
natuurlijk aandacht besteed aan de bijbehorende taakstelling, de termijn waarbinnen stappen gezet 
moeten worden en welke rol raad en college hierbij hebben. Ten slotte komen de maatregelen en 
gevolgen aan bod die op korte termijn te verwachten zijn. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van 
de aanpak transformatie Kleine Overheid. 
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B4 Raadsvoorstel Bestuurlijke vertegenwoordiging in externe instellingen  
Het gemeentebestuur is betrokken in verschillende externe instellingen, zoals gemeenschappelijke 
regelingen en samenwerkingsverbanden. In verband met het ontslag van wethouder Adriaansen als 
gevolg van zijn benoeming tot burgemeester van Woensdrecht, zijn de taken van wethouder Adriaansen 
voor de duur van de lopende zittingsperiode, herverdeeld onder de collegeleden. Als gevolg daarvan 
dient de benoeming van bestuurlijke vertegenwoordigers in deze externe organisaties, in  
overeenstemming gebracht te worden met de nieuwe portefeuilleverdeling. 
 
B5 Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013, peildatum 1 september 2013 
Het college informeert de raad twee keer per jaar via een bestuursrapportage over de realisatie van de 
begroting. Ook wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid voorgesteld om bekende financiële 
ontwikkelingen in de begroting aan te passen. De raad wordt voorgesteld de tweede bestuursrapportage 
voor kennisgeving aan te nemen. 
 
B6 Raadsvoorstel Strategisch Huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs 2014-2020 
De gemeente Roosendaal heeft een zorgplicht voor de huisvesting van primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs. Deze zorgplicht betekent dat voorzien wordt in voldoende en adequate schoolgebouwen. 
Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid onder druk. In de Agenda van Roosendaal is al besloten tot 
aanvullende stortingen ten behoeve van onderwijshuisvesting. De raad wordt voorgesteld het strategisch 
huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs 2014 – 2020 vast te stellen. 
 
B7 Motie Schaliegasvrije gemeente 
Met de motie van GroenLinks wordt de raad voorgesteld zich uit te spreken dat de gemeente Roosendaal 
een schaliegasvrije gemeente wil blijven. Tevens wordt het college verzocht niet mee te werken aan 
vergunningverlening voor proefboringen en dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeente, de 
Tweede Kamer, de Europese Commissie en het Ministerie van ELI. 
______________________________________________________________________________  
 
Blok Omgeving 
____________________________________________________________________________________ 
 
O1 Raadsvoorstel Vaststelling “Goed voor Elkaar” visiedocument transitie AWBZ/WMO 
Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten op grond van de Wmo een brede verantwoordelijkheid voor burgers 
die beperkt kunnen participeren. Begeleiding (individueel en dagbesteding) en persoonlijke verzorging 
worden als aanspraak uit de AWBZ geschrapt. In de Wmo worden nieuwe verantwoordelijkheden 
opgenomen. De opgave voor de transitie AWBZ is voor gemeenten te groot om individueel op te pakken. 
Daarom zijn in 2012 subregionaal de krachten gebundeld tussen zes gemeenten: Etten-Leur, 
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. De raad wordt voorgesteld het visiedocument 
vast te stellen als inhoudelijk kader voor verdere uitwerking van de transitie AWBZ/Wmo. 
 
O2 Raadsvoorstel Rotonde Spectrum – Rucphensebaan 
De gemeente Roosendaal heeft bij de provincie Noord-Brabant een subsidieaanvraag ingediend voor de 
aanleg van een rotonde op het kruispunt Spectrum – Rucphensebaan. Dit kruispunt is objectief het meest 
onveilige kruispunt in de gemeente Roosendaal. Sinds de openstelling van het Spectrum in 2007 hebben 
hier vele ongevallen plaatsgevonden. Aanvullende maatregelen op en om het kruispunt hebben niet 
geleid tot structurele verbetering van de verkeersveiligheid. Omvorming  tot een rotonde moet zorgen voor 
een duurzaam veilige verkeerssituatie. De raad wordt voorgesteld om een krediet van € 365.000,-- 
beschikbaar te stellen.  
 
O3 Raadsvoorstel Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte OOR 2014-2017 
Dit voorstel omvat de werkzaamheden voor onderhoud en reconstructies in de Openbare Ruimte die in de 
jaren 2014 tot en met 2017 worden uitgevoerd. Bij de behandeling van de Kadernota 2014 is besloten het 
jaarlijkse budget voor het onderhoud aan verhardingen structureel met EURO 2.000.000 te verhogen en 
bij de behandeling van de begroting 2014 zal het definitieve besluit hierover genomen worden. De 
planning van het OOR 2014-2017 is op basis van technische noodzaak, vooruitlopend op de 
besluitvorming ten aanzien van de begroting 2014, op die budgetverhoging afgestemd. De raad wordt 
voorgesteld het OOR 2014-2017 vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen voor uit te voeren en 
voor  te bereiden werken voor 2015 en 2016. 
 
O4 Raadsvoorstel Vaststellen gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing 2014 (diftar) 
Op 29 mei 2013 heeft de raad besloten per 1 januari 2014 gedifferentieerde tarieven in te voeren voor de 
afvalstoffenheffing (diftar). De raad wordt voorgesteld deze tarieven voor afvalstoffenheffing voor het jaar 
2014 vast te stellen. 
 



O5 Raadsvoorstel Wijziging Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 
Tot heden gold er op de bijstandsuitkering steeds een toeslag van 10% bij de alleenstaande en 
alleenstaande ouders en een verlaging van 10% bij echtparen als er sprake was van woningdeling. 
Bij de besluitvorming t.a.v. de kadernota 2014 is ook de WWB onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen 
geweest. Besloten is om de korting voor woningdeling te verhogen. Hiervoor is het noodzakelijk om de 
verordening aan te passen. De toeslag van 10% wordt daarbij verlaagd naar geen toeslag en de verlaging 
van 10% wordt op 20% gesteld. De raad wordt voorgesteld de Verordening tot wijziging van de 
Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De vergaderingen zijn live en achteraf te bekijken via uw computer of tablet via 
www.raad.roosendaal.nl . Op deze website van de gemeenteraad vindt u ook de agenda en 
vergaderstukken. De stukken liggen ook ter inzage bij de informatiebalie van het stadskantoor en 
de openbare bibliotheek.  
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