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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 23-02-2016: 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 23-02-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d.1 maart 2016 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. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen.  
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Onderwerp: 
Wmo Toezicht 2016 en 2017 
 
Extern bericht: 
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 staat dat het gemeentebestuur moet zorgen 
voor toezicht op de naleving van wat bij of krachtens de wet is geregeld. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft in 2015 het toetsingskader hiervoor vastgesteld en de toezichthoudende rol belegd 
bij de GGD West-Brabant. De toezichthoudende rol wordt verlengd voor 2016 en 2017. Voor het jaar 
2016 wordt aan de GGD opdracht verleend. 
 
Besluit: 
De GGD West-Brabant per 1-1-2016, samen met de andere vijf gemeenten, voor twee jaar aan te 
wijzen als toezichthouder Wmo voor de gemeente Roosendaal. 
 

Onderwerp: 
Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning 
 
Extern bericht: 
Gemeente Roosendaal tekent code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning. De gemeente 
Roosendaal onderschrijft de uitgangspunten uit de code verantwoordelijk marktgedrag 
Thuisondersteuning, zoals staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid heeft laten opstellen. 
 
De code is gericht op twee doelen:  
1. Goede kwaliteit van zorg voor alle inwoners van Roosendaal die deze nodig hebben. Goede 
thuisondersteuning stelt  mensen in staat om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
2. Goede arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers die de zorg verlenen. Fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden zijn uitgangspunt bij de inkoop van huishoudelijke hulp. 
 
De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) heeft vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) de opdracht gekregen om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij het opstellen 
van een ‘code verantwoordelijk marktgedrag’, naar het voorbeeld van de schoonmaaksector. De 
gemeente is hierover met de drie grootste aanbieders, De Algemene Thuiszorg (DAT), Thuiszorg West 
Brabant (TWB) en T-Zorg, in gesprek gegaan. Zij zijn bereid deze code te ondertekenen of hebben deze 
al ondertekend. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ondertekenen van de Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning. 
2. De wethouder Wmo, namens het college, te mandateren om de Code verantwoordelijk marktgedrag 
Thuisondersteuning te ondertekenen. 
 

Onderwerp: 
Aanschaf machines InvesteringsPlan 2016 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om tot aanschaf/vervanging van een aantal  
tractiemiddelen over te gaan ter uitvoering van het eerder, bij de programmabegroting 2016, 
vastgestelde investeringsplan. Daarvoor is een totaalkrediet van € 72.000 beschikbaar gesteld. 
 
Besluit: 
1. Instemmen om € 72.000,- uit het investeringsplan 2016-2020 van de begroting 2016 beschikbaar te 
stellen ten behoeve van aanschaf tractiemiddelen. 
2. Einddatum van de kredieten vast te stellen op 31-12-2016. 
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen. 
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Onderwerp: 
Normenkader rechtmatigheid 2015 en 2016. 
 
Extern bericht: 
Gemeenten worden door een accountant gecontroleerd. De controleverklaring van een accountant 
bevat een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening. Om richting te geven 
aan de accountantscontrole is het noodzakelijk om tot een afbakening te komen van de onderwerpen 
die van belang zijn voor de controleverklaring. Door het opstellen van een normenkader rechtmatigheid 
kan de accountant zich bij de controle richten op die onderdelen die door de gemeenteraad als 
belangrijk en relevant zijn bestempeld. 
 
Besluit: 
1. Het normenkader 2015 en 2016 (richtinggevend) vast te stellen. 
2. Het normenkader 2016 te actualiseren bij het opstellen van het normenkader 2017 en 
3. de gemeenteraad te informeren door middel van een raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
Voorstel tot besluitvorming over een nieuwe Lokale Educatieve Agenda (LEA) vanaf 2016 
 
Extern bericht: 
Het college van burgmeester en wethouders heeft een nieuwe Lokale Educatieve Agenda 2016 voor 
een periode 4 jaar vastgesteld. Het betreft een uitvoeringsagenda waar door gemeenten en 
onderwijsbestuurders intensief wordt samengewerkt op de volgende thema's: 
- Bibliotheek (bibliotheek op school, boekstart, voorleesexpress) 
- Cultuureducatie 
- Sport & Bewegen 
- Onderwijshuisvesting   
- Passend Onderwijs & Jeugdzorg 
- Onderwijsachterstanden (inclusief voor- en vroegschoolse educatie) 
- Leerplicht & voortijdig schoolverlaten 
- Leerlingenvervoer. 
 
Besluit: 
1. De Lokale Educatieve Agenda 2016 vast te stellen voor een periode van 4 jaar. 
2. De raad middels een raadsmededeling informeren.  
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Onderwerp: 
Samenwerkingsovereenkomst Cultuurcluster 
 
Extern bericht: 
Op 5 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders een intentieovereenkomst 
ondertekend met Stichting Schouwburg De Kring met als doel om tot een cultuurcluster te komen. Op 31 
maart 2015 heeft het college de “Kaders voor een samenwerkingsovereenkomst” besloten en op 10 juni 
2015 heeft de raad onder andere besloten tot financiering van de verbouwing van het museum 
Tongerlohuys en garantstelling voor schouwburg De Kring. 
Er  is door beide partijen het nodige werk verzet om  de details uit de “Kaders voor samenwerking” uit te 
werken en deze details waar nodig in een juridisch document vast te leggen. Dit heeft geresulteerd in 
een samenwerkingsovereenkomst dat een raamovereenkomst vormt voor een aantal specifieke 
overeenkomsten op het gebied van financiën, beheer en activiteiten. De samenwerkingsovereenkomst 
treedt op 1 maart 2016 in werking. 
 
Besluit: 
1.     Te besluiten per 1 maart 2016 bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst Cultuurcluster aan te 
gaan. 
2.     Te besluiten tot het in bruikleen geven van het Tongerlohuys per 1 maart 2016 aan Stichting 
Erfgoedcentrum Tongerlohuys. 
3.     Voor de uitvoering en financiering van de activiteit Erfgoed € 264.402,-- beschikbaar te stellen via 
een subsidieregeling. 
4.     Te besluiten de subsidie cultuureducatie 2014 vast te stellen op  € 626.529,--.  
5.    Een gemeentegarantie van € 720.500,-- aan Schouwburg De Kring te verstrekken, onder 
voorbehoud van het door de Kring te overleggen van een offerte van de bank voor deze lening. 
6.     De wethouder Cultuur te mandateren de samenwerkings-overeenkoms t Cultuurcluster en de 
daarbij behorende bijlagen te ondertekenen. 
 

 


