
 
 
 
 
 

 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 26 februari 2019 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering 19-02-2019; 
2. bekrachtiging van de in het verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 19-02-2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 26 februari 2019 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen. 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's.  
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Deze week geen ingekomen stukken. 
 
Besluit: 
N.v.t. 
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Onderwerp: 
Massaclaim grote truckfabrikanten in verband met verboden kartelafspraken 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deel te nemen aan een massaclaim tegen 
grote truckfabrikanten in verband met kartelafspraken. Deze massaclaim kan ervoor zorgen dat de 
gemeente een schadevergoeding krijgt uitgekeerd, omdat de gemeente mogelijk te veel heeft betaald 
voor brandweervoertuigen in de periode 1997-2010. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de deelname van de gemeente Roosendaal aan de massaclaim tegen 
truckfabrikanten. 
2. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna VRMWB) de machtiging geven om de 
massaclaim in gang te zetten en de opdracht te verstrekken aan Truckkartel. 
3. De VRMWB verzoeken om de ontvangen schadevergoeding door te betalen aan de rechthebbenden 
(t.w. de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom alsmede het Rijk en de VRMWB). 

Onderwerp: 
Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2019 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (werkgebied omgevingsrecht) vastgesteld. In dit programma staat op welke wijze 
de gemeente de beschikbare capaciteit en middelen inzet. Prioriteit wordt gegeven aan zaken met 
betrekking tot veiligheid en gezondheid. Dit betekent dat zaken die een gevaar vormen voor veiligheid en 
gezondheid vooral de aandacht krijgen bij de gemeentelijke vergunningen-, toezicht- en 
handhavingstaken. Dit uitvoeringsprogramma volgt het Actieplan Integrale Veiligheid 2019 en het 
Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid Roosendaal. Bij de uitvoering van het programma staat 
integraal samenwerken voorop. Zo zijn de brandweer en de omgevingsdienst betrokken bij (de advisering 
m.b.t.) vergunningverlening, toezicht en handhaving. De gemeente Roosendaal staat voor een veilige en 
gezonde leefomgeving. Het eigen optreden van de (gezamenlijke) overheid alleen zorgt daar niet meteen 
voor. Dit moeten we samendoen met onze inwoners, ondernemers en anderen. Vergunningverlening, 
toezicht en handhaving zijn slechts instrumenten om bij te dragen aan een veilige, leefbare, schone en 
toegankelijke gemeente. 
 
Besluit: 
Het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2019 vast te stellen 
en dit ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad en aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 

Onderwerp: 
Vergunningplicht autoverhuurbedrijven 
 
Extern bericht: 
Op advies van de politie wordt een vergunningplicht voor de autoverhuurbranche ingevoerd. 
De gemeente Roosendaal doet dit samen met de andere gemeenten uit het politiedistrict De Markiezaten 
(Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Woensdrecht) 
Uit onderzoek van de politie Zeeland-West-Brabant komt naar voren dat een aantal autoverhuurbedrijven 
is besmet door de georganiseerde criminaliteit. 
Uiteraard willen we een gunstig ondernemersklimaat scheppen, waarbij we onze eerlijke Roosendaalse 
ondernemers ondersteunen. Met deze vergunningplicht wordt een barrière gemaakt waardoor we de 
goedwillende autoverhuurbedrijven van de kwaadwillende autoverhuurbedrijven kunnen onderscheiden. 
Vervolgens kunnen we kwaadwillende bedrijven weren en/of streng controleren. 
 
Besluit: 
1. Het aanwijzingsbesluit “vergunningplicht autoverhuurbranche” vast te stellen. 
2. Het besluit tot wijziging van het BIBOB-beleid vast te stellen. 
3. De raad informeren met bijgevoegde raadsmededeling. 
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Onderwerp: 
Antidiscriminatie LHBTi: Plan Regenbooggemeente Roosendaal 2019-2022 
 
Extern bericht: 
In Roosendaal mag iedereen meedoen. Niemand wordt buitengesloten. De gemeente Roosendaal 
stimuleert en steunt dat op drie manieren: 

• Roosendaal toegankelijk maken voor iedereen met een beperking, 

• Inwoners ondersteunen om mee te kúnnen doen (bijv. armoedebeleid), 

• Inwoners ondersteunen om mee te mógen doen (antidiscriminatiebeleid). 
De gemeente Roosendaal meldt zich aan als Regenbooggemeente en heeft besloten COC West-Brabant 
éénmalig subsidie toe te kennen voor de uitvoering van hun actieplan antidiscriminatie van LHBTi-
personen "Roosendaal Regenbooggemeente 2019-2022". 
COC West-Brabant komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en 
intersekse personen (LHBTI’s). Het zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van 
LHBTI’s in de regio.  
 
Besluit: 
1. In te stemmen met uitvoering van het voorgestelde plan Roosendaal Regenbooggemeente 2019-

2022; 
2. daartoe subsidie toe te kennen aan COC West-Brabant in samenwerking met RADAR en Roze 

50+ voor 2019 maximaal €35.000 en voor 2020-2022 maximaal €40.000 per jaar; 
3. de dekking van het subsidie ad € 35.000 via 6620016/442402 voor 2019 op te nemen in de 

Bestuursrapportage; 
4. de dekking van het subsidie ad € 40.000 voor 2020 t/m 2022 als bestuurlijke wens op te nemen in 

de Kadernota 2020; 
5. een aanvraag tot cofinanciering Regenbooggelden ad €20.000 per jaar bij het ministerie van OCW 

voor 2019-2022 in te dienen.  
 
 

Onderwerp: 
Mandaat bestuursovereenkomst en voorbereidingskrediet F58 
 
Extern bericht: 
Op 13 maart 2019 ondertekent de gemeente Roosendaal de bestuursovereenkomst Snelfietsroute F58 
met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom. Na het tekenen kunnen de gemeenten 
aan de slag met voorbereidende werkzaamheden voor het tracé van de snelfietsroute. Met de realisatie 
van een snelfietsroute wordt de fietsverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal comfortabeler, 
veiliger, sneller en aantrekkelijker. De snelfietsroute F58 levert niet alleen een kwaliteitsslag voor de 
bestaande fietsers, ook zorgt het ervoor dat meer forenzen de fiets zullen kiezen in plaats van de auto. 
 
Besluit: 
1. Mandatering wethouder C. Lok voor het tekenen van de Bestuursovereenkomst Snelfietsroute F58 

met de provincie Noord Brabant en gemeente Bergen op Zoom. 
2. Instemmen met een voorbereidingskrediet van 150.000 euro voor de F58 en begrotingswijziging. 
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Onderwerp: 
Verlenging exploitatietermijnen en afsluiten diverse kredieten. 
 
Extern bericht: 
Bij de start van elk project/krediet wordt door het college van burgemeester en wethouders een einddatum 
bepaald waarop het project/krediet zal worden afgesloten. Van een aantal projecten/kredieten met als 
einddatum 31-12-2018 is door het college van burgemeester en wethouders 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 2018 of de 
Bestuursrapportage 2019. De over- en onderschrijdingen van de afgesloten kredieten worden in de 
jaarstukken 2018 nader toegelicht. 
 
Besluit: 
1. De exploitatietermijnen van de in de bijlage genoemde kredieten te verlengen of eerder af te sluiten dan 
oorspronkelijk gepland en de nieuwe termijn vaststellen conform de in de bijlage opgenomen termijn. 
2. De onder- en overschrijdingen van de af te sluiten kredieten verwerken in de jaarrekening 2018 en/of 
de Bestuursrapportage 2019.   

Onderwerp:  
Benoemen wethouder van Ginderen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.  
 
Extern bericht: 
Burgemeester en wethouders hebben besloten wethouder van Ginderen te benoemen tot buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van zijn wethouderschap bij de gemeente Roosendaal. 
 
Besluit: 
Wethouder van Ginderen te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de 
duur van zijn wethouderschap bij de gemeente Roosendaal. 
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Onderwerp: Ontwikkelingen Groot Mariadal en tijdelijk HUIS 
 
Extern bericht: 
In het najaar van 2017 heeft de Provincie Noord-Brabant, eigenaar van het klooster Mariadal, een 
overeenkomst gesloten met BVR Groep B.V voor de verkoop en herontwikkeling van Mariadal. De 
gemeente Roosendaal heeft medewerking verleent aan dit plan. Gelijktijdig met de ontwikkeling van 
Mariadal vindt in ditzelfde gebied de duurzame renovatie van het stadskantoor en de vernieuwbouw van 
de Gertrudismavo aan de Vincentiusstraat plaats. Ook hebben KPO Roosendaal (Jeroen Bosch school) 
en Kober kinderopvang de ambitie hun samenwerking uit te breiden in een nieuw te ontwikkelen Speel 
Leer Centrum. 
Deze ontwikkelingen en ambities beïnvloeden elkaar aanzienlijk en dienen in samenhang te worden 
bezien. Partijen hebben reeds overleg gevoerd en zien kansen en meerwaarde in een integrale duurzame 
gebiedsontwikkeling. Samen is reeds een schetsontwerp Groot Mariadal gemaakt. De volgende stap is 
om de haalbaarheid van deze ideeën nader te onderzoeken. 
Parallel aan de ontwikkeling van Mariadal zijn mogelijke scenario's van tijdelijke huisvesting tijdens het 
renovatietraject HUIS van Roosendaal onderzocht, waarbij op basis van leidende uitgangspunten 
(dienstverlening, investeringskosten, uni-locatie en doorlooptijd) naar de meest geschikte locatie is 
gezocht. 
Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat klooster Mariadal de beste optie is voor tijdelijke huisvesting 
gedurende het renovatietraject HUIS van Roosendaal. 
Tenslotte is onderzocht op welke wijze en onder welke voorwaarden het gewenste gebruik als tijdelijke 
huisvesting van de gemeentelijke organisatie en het onderzoeken van de haalbaarheid van Groot 
Mariadal het beste kan worden geregeld. De uitkomst van veelvuldig overleg met de provincie en BVR is 
de voorgestelde contractovername. Dit betekent kort gezegd dat de gemeente in de plaats treedt van de 
provincie in de reeds tussen provincie en BVR gemaakte afspraken over de verkoop en herontwikkeling 
van het kloostercomplex. 
 
Besluit: 
Het college voor te stellen: 
1.      De organisatie gedurende de renovatie van het huis van Roosendaal tijdelijk te huisvesten in het 
klooster Mariadal;   
2.      De rechtspositie van de Provincie over te nemen uit de tussen Provincie en BVR Groep B.V 
gesloten verkoop en herontwikkelingsovereenkomst Mariadal en hiertoe de overeenkomst Mariadal te 
sluiten tussen de besloten vennootschap BVR Groep B.V., Gemeente Roosendaal en Provincie Noord-
Brabant inzake de verkoop van het kloostercomplex Mariadal en de overdracht van de rechtsverhouding 
uit de verkoop- en herontwikkelingsovereenkomst en de verkoopovereenkomst (conceptversie 25-02-
2019); 
3.      De overeenkomst te sluiten tussen de besloten vennootschap BVR Groep B.V. en de gemeente 
Roosendaal inzake de voorwaarden voor instemming met de verkoop van het kloostercomplex Mariadal 
en de overdracht van de rechtsverhouding uit de koop- en herontwikkelingsovereenkomst en de 
verkoopovereenkomst aan de gemeente Roosendaal (conceptversie 25-02-2019); 
4.      Met betrekking tot de MEO toets (zie bijlage 6) en de daarin opgenomen financiële gegevens, gelet 
op de belangen als genoemd in artikel 10 lid 1 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur, op grond van 
artikel 55 eerste lid, Gemeentewet, geheimhouding op te leggen. 
5.      De haalbaarheid van Groot Mariadal te onderzoeken, en daartoe een intentieovereenkomst te 
sluiten tussen KPO Roosendaal, OMO, BVR Groep B.V. en gemeente Roosendaal (conceptversie 25-02-
2019); 
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6.      De verdere afdoening van het aangaan van de overeenkomsten t.a.v. de beslispunten 2, 3 en 5 in 
handen te stellen van portefeuillehouder T. Theunis, en de portefeuillehouder hiervoor te 
mandateren/machtigen namens college, en de burgemeester zover het betreft de ondertekening namens 
de gemeente van de overeenkomsten; 
7.      Een budget van € 50.000 voor onderzoek haalbaarheid groot Mariadal beschikbaar te stellen, en te 
dekken uit het exploitatiebudget “ruimtelijke ordening: beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling”; 
8.      In te stemmen met een afwijking op het inkoopbeleid 2017 m.b.t.: 
-      het gebruiksklaar maken van het klooster Mariadal ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor de 
gemeentelijke organisatie; 
-      het realiseren van het openbaar gebied rondom de zgn. locatie stroomgaard. 
9.      De Raad conform bijgevoegd ontwerp Raadsvoorstel voor te stellen: 
a.      Een krediet van € 3.408.818 beschikbaar te stellen voor de aankoop van klooster Mariadal; 
b. Een geldlening aan te gaan voor een periode tot uiterlijk 31 december 2021; 
c.      Ter dekking van de afschrijvingslasten van totaal € 681.765 de jaarlijkse storting in de 
Bestemmingsreserve nieuw/verbouw stadskantoor de verlagen; 
d.      Bij levering van het kloostercomplex Mariadal de boekwinst van € 681.765 te storten in de 
Bestemmingsreserve nieuw/verbouw stadskantoor; 
e. Bijgevoegde begrotingswijziging 2019-19 vast te stellen. 
 
 

 


