
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 27 februari 2018 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de notulen en de rondvraag van de vergadering d.d. 20-02-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De notulen en de rondvraag van de vergadering d.d. 20-02-2018 worden ongewijzigd vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 20 februari 2018 wordt ongewijzigd bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Deze week geen uitnodigingen voor het college. 
 
Besluit: 
N.v.t. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
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Onderwerp: 
Verhogen bijdrage Veilig Thuis per 2018 n.a.v. meerjarenperspectief 
 
Extern bericht: 
Gemeenten zijn bij wet (WMO) verantwoordelijk voor het functioneren van de Veilig Thuis organisaties en zijn 
met het oog op efficiency ook bij wet verplicht bovenlokaal samen te werken. Achttien gemeenten in West-
Brabant hebben begin 2014 besloten samen te werken en hebben een bestuurlijk richtinggevend kader 
vastgesteld voor een Veilig Thuis organisatie. Breda heeft hierin de rol van centrumgemeente.   
 
Eind 2016 gaf Veilig Thuis West-Brabant aan dat de werkdruk zo hoog was dat er wachtlijsten ontstonden. 
Zonder aanvullende capaciteit zou het ‘zicht op veiligheid’ in gevaar komen. Eind 2016 heeft de stuurgroep dan 
ook besloten om een meerjarenopdracht op te stellen. Naar aanleiding hiervan is er meerjarenperspectief t/m 
2021 gekomen die gevolgen heeft voor het budget Veilig Thuis. Dit heeft dus direct consequenties voor de 
gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis vanaf het jaar 2018. 
Met het verhogen van de gemeentelijke bijdrage hebben we als achttien gemeenten een Veilig Thuis:  
1. Die laagdrempelig is 
2. Geen wachtlijst heeft 
3. Die anticipeert op de ontwikkelingen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Besluit: 
1. De bijdrage aan Veilig Thuis per 2018 te verhogen (€ 165.000,-) 
2. De subsidie te verdelen in bijdrage Wmo en Jeugdzorg. 
3. De stelpost (6620100/434380) binnen programma 5 in te zetten voor de extra kosten. 
4. De stelpost 6620014/442502 incidenteel voor een bedrag van € 16.000,- in 2018 aan te wenden. 
5. De begroting conform bijgevoegde wijziging aan te passen. 
 

Onderwerp: 
Subsidies 2017 en 2018 
 
Extern bericht: 
Op 20 juni 2017 stelde het college van burgemeester en wethouders de Nadere Regels voor de 
subsidieverstrekking voor 2018 vast. Door tussentijdse wijzigingen moeten er Nadere regels worden 
ingetrokken, toegevoegd of gewijzigd. Een Nadere Regel wordt ingetrokken, toegevoegd of gewijzigd met een 
wijzigingsbesluit van het college.  
 
De organisatie Kober hoeft geen accountantsverklaring in te dienen over de subsidie peutergroepwerk 2 – 3 
maanden voor januari en februari 2017 omdat Stichting Peuterspeelzalen in deze maanden de subsidie ontving. 
 
De gemeente Roosendaal verleent als kassier van de middelen Jeugdzorg Plus en Innovatie namens de regio 
een innovatiesubsidie van 150.000 euro aan GGZ Breburg. Deze subsidiegelden zijn de startmiddelen voor de 
transformatie van GGZ Breburg. 
 
Besluit: 
1. De Nadere regel Meerjarensubsidie Activiteiten Stichting Het Noordbrabants Landschap 2018 t/m 2021 in te 
trekken, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
2. De Nadere regel Activiteiten Benegora 2018 in te trekken, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
3. De Nadere regel Sportaccommodatie "In de Roos’ 2018 toe te voegen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
4. De Nadere regel Compensatie peuteropvang eenverdieners 2018 te wijzigen, conform bijgevoegd 
wijzigingsbesluit. 
5. Kober kinderopvang toe te staan over de subsidie peutergroepwerk  
2 – 3 jaar voor de maanden januari en februari 2017 geen accountantsverklaring in te dienen. 
6. Als kassier van de middelen Jeugdzorg Plus en Innovatie namens de regio een innovatiesubsidie uit het 
innovatiebudget 2017 te verlenen van 150.000 euro aan GGZ Breburg. 
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Onderwerp: 
Verkoop bouwgrond Nieuwstraat 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bouwterrein aan de Nieuwstraat te verkopen 
aan City BV voor de bouw van een nieuwe bioscoop op deze locatie. 
 
De omgevingsvergunning zal op korte termijn worden aangevraagd. Na afgifte daarvan verwacht de koper in de 
loop van 2018 te kunnen starten met de bouw en het nieuwe bioscoopcomplex, waarin tevens twee 
wooneenheden worden gerealiseerd, in 2019 te kunnen gaan 
 
Besluit: 
1. Het bouwterrein aan de Nieuwstraat te verkopen aan City Exploitatie Onroerende Zaken BV conform 
bijgevoegde koopovereenkomst; 
2. de opbrengst te brengen ten gunste van de grondexploitatie Nieuwstraat; 
3. wethouder Theunis te machtigen om de koopovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen. 
4. een krediet beschikbaar te stellen van € 80.000,-- voor de aanpassing van de infrastructuur ( aanleg 
minirotonde); 
5. de kosten van de aanpassing van de infrastructuur ten laste te brengen van de grondexploitatie Nieuwstraat 
en de “Bestemmingsreserve Investerings-impulsen economie en meer specifiek de binnenstad” elk voor 50 %; 
6. de begrotingswijziging te verwerken in de Berap 2018 en de daarbij door de raad vast te stellen 
begrotingswijziging; 
7. de raad via een raadsmededeling te informeren. 
 

 
 
 
 

 
 
 


