
 
 
 
 
 

 

B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 24 FEBRUARI 2015. 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 10 februari 2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 10 februari 2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 24-02-2015 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

Onderwerp: 
Wijzigen Aanwijzingsbesluit betaald parkeren zondagen en feestdagen  
 
Extern bericht: 
Op 27 oktober 2014 is het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren zondagen en feestdagen vastgesteld. In 
dit besluit worden de koopzondagen aangewezen en feestdagen vastgelegd waarop gratis op straat 
geparkeerd kan worden. Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn in het besluit niet opgenomen als feestdag. 
Het is echter wenselijk dat bezoekers aan de stad op deze dagen gratis kunnen parkeren. Het college 
heeft dan ook besloten het aanwijzingsbesluit op dit punt te wijzigen. 
 
Besluit: 
Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren zondagen en feestdagen wijzigen conform bijgevoegd 
wijzigingsbesluit.  
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Onderwerp: 
Instellen Commissie Van Werk Naar Werk 
 
Extern bericht: 
De CAR/UWO bepaalt dat elke gemeente een (paritaire) toetsingscommissie Van Werk Naar Werk 
heeft. Deze commissie ziet toe op de juiste naleving van de Van Werk Naar Werk-afspraken voor elke 
medewerker met wie een Van Werk Naar Werk-contract is afgesloten. Dit contract is aan de orde 
wanneer een medewerker boventallig wordt verklaard en een dienstverband van 2 jaar of langer heeft 
bij dezelfde gemeente. Het college heeft besloten in te stemmen met de benoeming van de volgende 
commissie leden voor de Commissie Van Werk Naar Werk: 
Onafhankelijk voorzitter: de heer L.A.E.P. Lemeer, plaatsvervangend voorzitter: de heer W.J.M. Wetzels 
Leden van werkgeverszijde de heer A.P.M. van der Weerden en de heer D.J.M. Rommens 
(plaatsvervangend). 
Leden van werknemerszijde de heer B.M. van Oers en de heer J. van den Broek (plaatsvervangend lid) 
Het secretariaat van deze commissie wordt verzorgd door een secretaris van de 
bezwaarschriftencommissie van de gemeente Roosendaal. 
Het college heeft ook een reglement vastgesteld waarin de samenstelling, de bevoegdheden en de 
werkwijze van de commissie worden vastgelegd. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de benoeming van de volgende commissie leden voor de Commissie Van Werk 
Naar Werk: 
 
a.     de heer L.A.E.P. Lemeer (voorzitter) 
 
b.     de heer W.J.M. Wetzels (plaatsvervangend voorzitter) 
 
c.     de heer A.P.M. van der Weerden (lid vanuit werkgeverszijde) 
 
d.     de heer D.J.M. Rommens (plaatsvervangend lid vanuit werkgeverszijde) 
 
e.     de heer B.M. van Oers (lid vanuit de werknemersgeleding) 
 
f.     de heer J. van den Broek (plaatsvervangend lid vanuit de werknemersgeleding).  
 
2.     Het reglement Commissie Van Werk Naar Werk gemeente Roosendaal vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Convenant en mandaatbesluit beschermd wonen 
 
Extern bericht: 
Bergen op Zoom is in onze regio centrumgemeente voor de OGGZ. Deze taak is vanaf 2015 uitgebreid 
met de verantwoordelijkheid voor de doelgroep die is aangewezen op de beschermd wonen (voor 
mensen met een psychiatrische aandoening). Bergen op Zoom regelt deze voorziening daarmee ook 
voor inwoners van onze gemeente. Bergen op Zoom heeft een regietaak in de regio en stelt voor deze 
formeel vastleggen middels een convenant. In het convenant worden afspraken vastgelegd rondom 
samenwerking, taakverdeling en verantwoording. Het college heeft ingestemd met dit convenant. In de 
Wmo 2015 is de centrumgemeentenconstructie niet meer wettelijk geregeld. Voor de maatschappelijke 
opvang en de vrouwenopvang is tussen VNG en Rijk afgesproken om de huidige materiële situatie, dus 
de constructie met de centrumgemeenten, in ieder geval voorlopig te handhaven. Dezelfde constructie 
gaat ook gelden voor beschermd wonen. Centrumgemeenten, in onze regio Bergen op Zoom, houden 
de regietaak voor de maatschappelijke opvang, krijgen de regietaak voor het beschermd wonen GGZ en 
ontvangen de budgetten voor deze taken. Volgens de wet zijn vanaf 1 januari alle gemeenten wel 
verantwoordelijk voor opvang en beschermd wonen. Zij kunnen de centrumgemeente mandaat geven 
voor het uitvoeren van deze taken. Het college heeft besloten aan Centrumgemeente Bergen op Zoom 
mandaat te verlenen voor uitvoer van het Beschermd Wonen en Opvang. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het convenant Beschermd Wonen 2015. 
 
2.  Gemeente Bergen op Zoom te mandateren voor de uitvoering van taken op het gebied van 
Beschermd Wonen en Opvang voor de inwoners van de gemeente Roosendaal door het bijgevoegde 
mandaatbesluit vast te stellen. 
 
3. Samen met de regiogemeenten te onderzoeken of het wenselijk zo niet noodzakelijk is voor deze 
samenwerking rondom het beschermd wonen een lichte gemeenschappelijke regeling (centrumregeling) 
te treffen. 

 

Onderwerp: 
Voornemen om een gedeelte Spiekestraat te onttrekken aan de openbaarheid 
 
Extern bericht: 
Als gevolg van de aanleg van de verbindingsweg tussen Majoppeveld-Noord en Borchwerf II wordt, om 
de bereikbaarheid van de landbouwpercelen te garanderen, de bestaande infrastructuur aangepast. Bij 
het afsluiten van de grondtransacties zijn afspraken tussen koper (gemeente) en verkoper (agrarische 
ondernemers) gemaakt over de aanleg en het eigendom van een ten oosten van de nieuwe 
verbindingsweg aan te leggen parallelweg, alsook van de bestaande Schoutestraat. Deze laatste weg 
zal aan de openbaarheid worden onttrokken. De nieuw aan te leggen parallelweg tussen Lage Zegstraat 
en Spiekestraat blijft openbaar met de bestemming “landbouwverkeer”. 
 
Besluit: 
Het voornemen om een gedeelte van de Spiekestraat (gedeelte Schoutestraat ter grootte van circa 
1652 m2) te onttrekken aan de openbaarheid en daarvoor de benodigde bezwaarprocedure op te 
starten. 
 



 

 

Pagina 4 

Onderwerp: 
Verlenging exploitatietermijnen en afsluiten diverse kredieten. 
 
Extern bericht: 
Bij de start van elk project/krediet wordt door het college een einddatum bepaald waarop het betreffende 
project/krediet zal worden afgesloten. Van een aantal projecten/kredieten met als einddatum 31-12-
2014 is door het college besloten om de einddatum te verlengen. Daarnaast is besloten om een aantal 
projecten/kredieten af te sluiten. De berekende onder- en overschrijdingen van de kredieten worden 
verwerkt in de jaarrekening 2014 of de Bestuursrapportage 2015. De overschrijdingen van de afgesloten 
kredieten worden in de jaarstukken 2014 nader toegelicht. 
 
Besluit: 
1. De exploitatietermijnen van de in de bijlage genoemde kredieten te verlengen tot de voorgestelde 
nieuwe einddatum. 
2. De onder- en overschrijdingen van de af te sluiten kredieten verwerken in de jaarrekening 2014 en/of 
de Bestuursrapportage 2015. 
 

Onderwerp: 
Aanloop Dienstverleningsovereenkomst Werkplein Hart van West-Brabant  
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2015 jongstleden is de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant 
(HvWB) gestart. Het eerste half jaar betekent voor de opdrachtgevende gemeenten (Etten-Leur, 
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) en de opdrachtnemer (het Werkplein HvWB) 
een gezamenlijke opstartfase. Om het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in deze periode  goed te 
borgen is gekozen voor een „aanloop‟ DVO waarin afspraken worden gemaakt over onderwerpen die 
zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer daadwerkelijk kunnen nakomen. Deze „aanloop‟  DVO vormt 
de basis van een volwaardig uitgewerkte DVO, welke in de eerste helft van 2015 verder wordt 
vormgegeven. 
 
Besluit: 
1.     Instemmen met de aanloop dienstverleningsovereenkomst tot 1 juli 2015 van het Werkplein Hart 
van West-Brabant. 
 
2.     Instemmen met de ondertekening van deze dienstverleningsovereenkomst, namens het college, 
door Hans Verbraak. 
 

 


