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B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 25 FEBRUARI 2014. 
 
 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 18 februari 2014; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d.18 februari 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 25 februari 2014 wordt bekrachtigd. 
 

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

Onderwerp: 
Ontwikkelovereenkomst Ontwikkeling Centrum Kalsdonk. 
 
Extern bericht: 
De gemeente sluit een ontwikkelovereenkomst met Stichting Kalsdonk, waarmee de realisatie van een 
nieuw buurthuis en een nieuwe supermarkt met bijhorende parkeerplaatsen in het centrum van 
Kalsdonk mogelijk wordt gemaakt. Hiermee wordt de vernieuwing van Kalsdonk, die in 1998 is 
begonnen met de Beheer- en Ontwikkelingsvisie, afgerond. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voorstel van Stichting Kalsdonk om in het centrumgebied van de wijk 

Kalsdonk een nieuw buurthuis en een supermarkt met bijbehorende parkeerplaatsen te realiseren. 
2. De gemeentelijke gronden voor de ontwikkeling van het centrumplan te verkopen aan Stichting 

Kalsdonk voor € 504.136,00 exclusief BTW. 
3. De gemeentelijke kosten € 23.636,36 exclusief BTW te verhalen bij Stichting Kalsdonk. 
4. De ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente Roosendaal en Stichting Kalsdonk vast te stellen 

en de verdere afhandeling en ondertekening in handen te stellen van wethouder Kees Jongmans. 
5. Een eenmalige subsidie te verlenen aan Stichting Kalsdonk als bijdrage voor de afronding van het 

Centrumplan Kalsdonk ten behoeve van de leefbaarheid in de wijk Kalsdonk. 
6. Hiervoor de volgende nadere regel vast te stellen: 

- Afronding Centrumplan ten behoeve van de leefbaarheid in de wijk Kalsdonk conform 
bijgevoegd wijzigingsbesluit. 

7. Een subsidiebedrag van € 200.000,- toe te kennen uit het budget Wijkgericht werken. 
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Onderwerp: 
Collectieve preventie 2014. 
 
Extern bericht: 
De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht 
zetten sinds 2007 de middelen die voor de collectieve GGZ-preventie vanuit de AWBZ zijn 
overgeheveld naar de gemeenten gezamenlijk in. Omdat de gemeente Bergen op Zoom 
centrumgemeente is voor de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke 
gezondheidszorg, is destijds besloten ook de coördinatie van deze middelen bij de gemeente Bergen 
op Zoom neer te leggen. In het kader van de collectieve preventie worden door GGZWNB en Novadic 
Kentron in 2014 de volgende activiteiten uitgevoerd: 
- Gastlessen 'Ben je gek'?! (gastlessen voor jongeren over psychiatrische problemen). 
- 'Brussengroep' (Ondersteuning voor broers en zussen ('brusjes') van kinderen die in behandeling 

zijn bij het zorgprogramma Jeugd- en Jongvolwassenpsychiatrie van GGZ WNB). 
- 'Let op de Kleintjes' (Groep voor kinderen die getuige zijn geweest van forse conflicten tussen hun 

ouders). 
- Lotgenotengroep voor kinderen van ouders met psychiatrische of verslavingsproblemen 

(KOPP/KVO). 
- Alzheimercafe's. 
- Signaleringstraining Dubbele Diagnose bij jongeren. 
 
Besluit: 
1. Ten behoeve van collectieve (GGZ) preventie de volgende activiteiten in te zetten: 

 Lotgenotengroep voor kinderen van ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen. 

 „Ben jij gek?‟ gastlessen voor jongeren over psychische problemen. 

 Signaleringstraining Dubbele Diagnose bij jongeren. 

 Alzheimercafés gericht op voorlichting voor dementerende, hun partners en familieleden. 

 Brussengroep. 

 „Let op de Kleintjes‟(Groep voor kinderen die getuige zijn geweest van forse  spanningen en 
 conflicten tussen hun ouders.) 

2. De middelen voor collectieve preventie, te weten € 47.926,-,  uit de Wmo- integratie-uitkering over 
te maken aan de gemeente Bergen op Zoom, zodat de centrumgemeente subsidierelaties aan kan 
gaan voor de regio. 

3. De gemeente Bergen op Zoom middels bijgaande brief te mandateren de middelen collectieve 
preventie te besteden zoals geformuleerd in de nota „Subsidie collectieve ggz-preventie 2014‟ van 
de gemeente Bergen op Zoom. 

 

Onderwerp: 
Transitie Jeugdzorg: Voortzetten pilot Gezinskracht 2014. 
 
Extern bericht: 
Ter voorbereiding op de transitie Jeugdzorg heeft Bureau Jeugdzorg in samenwerking met de negen 
samenwerkende gemeenten in West-Brabant-West de pilot gezinskracht uitgevoerd. Gezinskrachten 
van Bureau Jeugdzorg werken volgens de visie op de transformatie van de zorg voor jeugd binnen 
multiprobleemgezinnen. Hun opdracht is om gezinnen terug in regie te brengen en de eigen kracht te 
versterken. De gezinskrachten werken vanuit de visie: één gezin, één plan, één regisseur. Uit de 
evaluatie blijkt dat de pilot succesvol is. In 2014 zal de samenwerking binnen het jeugddomein rondom 
de betrokken gezinnen verder vorm krijgen. De pilot zal zich verder doorontwikkelen op 
methodiekverfijning en het inpassen in onze visie op de transitie jeugdzorg. 
 
Besluit: 
1. De pilot Gezinskracht voort te zetten in 2014. 
2. Hiervoor een nadere regel vast te stellen:  

- 3.1.9 Gezinskracht.  
3. De Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014 te wijzigen volgens bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
4. Hiervoor eenmalig projectsubsidie te verlenen voor een bedrag ad € 25.615,68 ten laste laten van  

het  invoeringsbudget Jeugd voor het boekjaar 2014. 
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Onderwerp: 
Herontwikkeling Heerle, aangaan van een grondreservering t.b.v. projectmatige ontwikkeling 24 
woningen. 
 
Extern bericht: 

Sinds 2006 wordt bij de herontwikkeling van Heerle ingezet op behoud en verdere versterking van de 

leefbaarheid in de kern. De afgelopen jaren zijn diverse deelprojecten tot uitvoering gebracht, zoals het 

verplaatsen van de sportvelden, de realisatie van een nieuwe sporthal, het verplaatsen van de 

peuterspeelzaal en de herinrichting van de kerk tot een multifunctioneel zorg / welzijnscomplex. Het 

laatste deelproject is de realisatie van nieuwe woningbouw op de voormalige sportvelden. Ontwikkelaar 

Sustay en de gemeente Roosendaal zien kansen om te komen tot de projectmatige ontwikkeling van 

maximaal 24 woningen. Daartoe hebben zij samen een overeenkomst gesloten. Sustay hanteert een 

duurzaam woonconcept, waarbij zij woningbouw ziet als het leggen van de juiste verbinding tussen de 

omgeving, de marktvraag, een toekomstbestendige woning en de investeerder. Sustay zal op korte 

termijn activiteiten opstarten om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 
 
Besluit: 
1. Het sluiten van de “overeenkomst tot grondreservering Heerle” met Sustay Projects B.V. ten 

behoeve van de projectmatige ontwikkeling van maximaal 24 woningen op woningbouwlocatie “De 
Barmere” in Heerle. 

2. Wethouder Theunis te machtigen deze overeenkomst te tekenen. 
3. De leefbaarheidsgroep Heerle, de gemeenteraad en de pers te informeren over het besluit. 
 

Onderwerp 
Inkoop- en aanbestedingsreglement 2014. 
 
Extern bericht: 
Met ingang van 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Het 
inkoopbeleid is aangepast en inmiddels goedgekeurd door het College van Burgemeester en 
Wethouders. Deze nota is een uitwerking van het inkoopbeleid en is door het college vastgesteld. Het 
geeft zowel dwingende richtlijnen als praktische handvatten bij de uitvoering van alle strategische en 
tactische werkzaamheden bij inkoop- en aanbestedingsprocedures. 
 
Besluit: 
1. Het inkoop- en aanbestedingsreglement 2014 vast te stellen. 
2. Bovengenoemd besluit af te kondigen in het gemeenteblad en te publiceren in de Roosendaalse 

Bode en op de gemeentelijke website. 
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Onderwerp: 
Hart voor de binnenstad: vervolg proces. 
 
Extern bericht: 
Op 25 februari presenteerde Riek Bakker de plannen voor de binnenstad, die zij samen met haar team 
en de „Cockpit‟ heeft uitgewerkt. Daarmee eindigt formeel haar opdracht. Na de raadsverkiezingen op 
19 maart is het aan een nieuw politiek bestuur om te bepalen hoe met de plannen voor de binnenstad 
wordt omgegaan. Tot het moment dat het coalitieakkoord en collegeprogramma gereed zijn, is het van 
belang dat de continuïteit voor een eventueel vervolg van het proces wordt geborgd. Daarom heeft het 
College van Burgemeester en Wethouders besloten dat een interim-organisatie (zo klein als kan en zo 
groot als nodig) gedurende een aantal maanden enkele taken moet kunnen waarnemen. Hiervoor zal 
het beschikbare budget voor het project „Hart voor de Binnenstad‟ vooralsnog met € 100.000,00 
worden overschreden. Het college doet met Riek Bakker een beroep op „de markt‟ om ook hieraan een 
bijdrage te leveren. Het is aan een nieuwe gemeenteraad om voor de zomer van 2014 een besluit te 
nemen over het aandeel van de gemeente in de vervolgfinanciering. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de inzet van de voorgestelde interimorganisatie Hart voor de Binnenstad voor 

de periode van maart tot en met augustus 2014 en de beschreven taken. 
2. In te stemmen met overschrijding van het budget dat is gevoteerd voor de totstandkoming van de 

koers van de binnenstad met € 100.000,- (grootboeknummer 434331-krediet 77210100). Dit ter 
financiering van de interimorganisatie voor de periode van maart tot en met mei 2014. Deze kosten 
worden meegenomen bij kredietvotatie vervolg proces Hart voor de binnenstad in besluitvorming in 
het college in mei, met formele votatie door de gemeenteraad in juli 2014. 

 

 


