
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 6 maart 2018 
 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27-02-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27-02-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 6 maart 2018 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: 
Sportinnovaties Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een bijdrage te leveren aan de aanleg van 
een aantal nieuwe sportaccommodaties, namelijk: 
1. Kunstgras waterveld en vernieuwen toplaag kunstgrasveld bij hockeyvereniging De Pelikaan 
2. Drie beachvolleybalvelden van Kraftwell Symmachia Roosendaal op sportpark Vierhoeven 
3. Twee kunstgras voetbalvelden op sportpark Hulsdonk voor de verenigingen RKVV Roosendaal, DVO '60 
en RBC. 
4. Eén kunstgras voetbalveld op sportpark De Doelen. 
Door deze nieuwe faciliteiten worden de bestaande accommodaties nog beter benut en wordt het 
sportaanbod van de gemeente Roosendaal vergroot. De gemeente levert een bijdrage in de aanleg van de 
beachvolleybalvelden en de hockeyvelden. De voetbalvelden zijn eigendom van de gemeente 
 
Besluit: 
Het College van B&W wordt gevraagd in te stemmen met: 
 
1. het beschikbaar stellen van een krediet van € 40.837 voor de éénmalige subsidie voor de aanlegkosten 
van drie beachvolleyvelden door volleybalvereniging Kraftwell Symmachia Roosendaal; 
2. het verlenen van het recht van erfpacht en het recht van opstal voor de beachvolleybalaccommodatie op 
sportpark Vierhoeven; 
3. het beschikbaar stellen van een krediet van € 299.500 voor de éénmalige subsidie voor een bijdrage in de 
aanlegkosten van twee hockeyvelden door Stichting Exploitatie Kunstgras De Pelikaan; 
4. het verstrekken van een éénmalige subsidie van € 299.500 aan Stichting Exploitatie Kunstgras De 
Pelikaan en af te wijken van de voorwaarde dat de aanvraag tot vaststelling een accountantsverklaring 
bevat; 
5. het in principe bereid te zijn tot het verstrekken van een gemeentegarantie aan Stichting Exploitatie 
Kunstgras De Pelikaan indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor garantieverstrekking; 
6. het verlengen van het recht van erfpacht en het recht van opstal voor de hockeyvelden waarop een 
nieuwe ondergrond wordt aangelegd; 
7. met de aanleg van 2 kunstgras voetbalvelden op sportpark Hulsdonk; 
8. met de aanleg van 1 kunstgras voetbalveld op sportpark De Doelen; 
9. met de aanleg van een extra voetgangersbrug en een voetgangersgedeelte op de fietsbrug op de 
Wielerexperience; 
10. met het vaststellen van de exploitatietermijn van de kredieten (genoemd onder beslispunt 1 en 3) op 31-
12-2018; 
11. met de bijgevoegde begrotingswijziging. 
 

Onderwerp: 
Dienstverleningsovereenkomst Saver 2017 
 
Extern bericht: 
Er is een raamdienstverleningsovereenkomst gesloten met Saver waarin diverse werkzaamheden zijn 
vastgelegd. Elk jaar dient een dienstverleningsovereenkomst opgesteld te worden om de verdere invulling 
van de werkzaamheden te beschrijven. De dienstverleningsovereenkomst voor 2017 is door het college van 
burgemeester en wethouders met terugwerkende kracht vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. De dienstverleningsovereenkomst met Saver voor 2017 vaststellen 
2. De verdere afhandeling en ondertekening van deze en alle volgende dienstverleningsovereenkomsten met 
Saver op te dragen aan de verantwoordelijk directeur. 
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Onderwerp: 
Vaststellen bodemkwaliteitskaart (BKK) 
 
Extern bericht: 
De bodemkwaliteitskaart is opnieuw vastgesteld voor een groot aantal gemeenten uit Midden- en West-
Brabant. Elke partij, zoals gemeenten, nutsbedrijven en projectontwikkelaars, kan nu via een portal de kaart 
raadplegen. Deze bodemkwaliteitskaart is nu rechtsgeldig vanwege de vaststelling door het college. 
De bodemkwaliteitskaart is van toepassing  voor een groot aantal gemeenten van Midden- en West-Brabant. 
Op basis van deze kaart kan ook grond buiten  de gemeentegrens van Roosendaal gebruikt worden maar 
kunnen ook andere gemeenten grond van Roosendaal gebruiken. Vraag en aanbod wordt zo beter op elkaar 
afgestemd. 
Hierdoor zijn grote besparingen op de kosten mogelijk want een vrijkomende partij grond hoeft niet meer 
aanvullend te worden onderzocht door een adviesbureau. Voorwaarde is wel dat grond afkomstig is van een 
historisch onverdachte locatie. Als er bijvoorbeeld op de locatie door een bedrijf is gewerkt met benzine, is de 
grond verdacht en moet vooraf wel bodemonderzoek plaatsvinden. 
 
Besluit: 
De bijgevoegde bodemkwaliteitskaart (BKK) vaststellen. 
 

Onderwerp: 
Werkprogramma OMWB 2018 en concept mandaatbesluit OMWB 

 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het werkprogramma 2018 van de OMWB vastgesteld. In 
dit werkprogramma staan de prestaties met budgetten die de OMWB voor de gemeente gaat uitvoeren. Het 
college stemde niet in met het concept mandaatbesluit dat de OMWB voorstelde. Het voorgestelde 
mandaatbesluit ging te ver in de overdracht van bevoegdheden van de burgemeester en het college. 
 
Besluit: 
1. Het bijgevoegde werkprogramma OMWB 2018 vast te stellen. 
2. Niet in te stemmen met bijgevoegde concept mandaatbesluit. 
 

Onderwerp:  
Citymarketingstrategie Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad, heeft de kwartiermaker Citymarketing in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders, een aangescherpte breed gedragen citymarketingstrategie 
opgesteld, inclusief organisatieplan en financiering. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart ingestemd met deze strategie en brengt het 
plan nu ter informatie naar de gemeenteraad. 
Het plan gaat uit van het opzetten van een, in omvang, klein Citymarketingbureau met daarom heen een 
organisatie van netwerkpartners en stakeholders. Citymarketing is niet alleen van de gemeente, maar van 
iedereen. Daarnaast hebben we er voor gekozen om niet meer te werken met een slogan. Het thema 
"bereik" is gekozen als campagnethema voor alle domeinen. Daarnaast zal de roos als logo gehandhaafd 
blijven. De roos is wel opnieuw ontworpen en krijgt dus een ander uiterlijk. Het streven is om op 5 november 
(de dag dat Roosendaal 750 jaar bestaat) het Citymarketing bureau te kunnen openen en te starten met de 
campagnes. De kwartiermaker zal de komende periode alvast wat voorbereidingen treffen om dit te 
realiseren. 

 
Besluit: 
1. De Citymarketingstrategie Roosendaal als richtinggevend kader vast te stellen met uitzondering van de 
(structurele) financiering. 
2. de raad te informeren conform bijgevoegde raadsmededeling.  
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Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar m.b.t. bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning huisvesting 
arbeidsmigranten Gastelseweg 247  

 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning afgegeven voor het oprichten van twee 
logiesgebouwen aan de Gastelseweg 247 te Roosendaal. Tegen deze vergunning is een bezwaarschrift 
ingediend door de naburige bedrijven. Als gevolg van dit bezwaarschrift is het plan op onderdelen gewijzigd, 
zodat tegemoet is gekomen aan de geuite bezwaren. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de vergunning in stand te laten met in 
achtneming van de wijzigingen. 
 
Besluit: 
1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren. 
3. Voorschrift 1 bij het bestreden besluit te vervangen door het voorgestelde voorschrift. 
4. Het bestreden besluit in stand te laten onder herstel van de motivering en met de wijzigingen zoals 
opgenomen in deze beslissing op bezwaar. 
5. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 

Onderwerp: 
Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen, sport- en scoutingaccommodaties 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een investeringsplan vastgesteld voor de uitvoering van 
duurzaamheidsmaatregelen voor buurthuizen, sport- en scoutingaccommodaties. Het pakket aan duurzaam-
heidsmaatregelen levert voor de verenigingen en stichtingen een totale besparing van bijna € 45.000,- op 
jaarbasis, bestaande uit 188.034 kWh elektriciteit en 10.530 m3 gasverbruik. Het levert een totale reductie 
van 318 ton aan CO2 per jaar. 
 
Besluit: 
1. De raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te stellen €500.000 beschikbaar te stellen uit de 
bestemmingsreserve “duurzaamheidsfonds sport accommodaties / buurthuizen” voor de uitvoering van duur-
zaamheidsmaatregelen buurthuizen, sport- en scoutingaccommodaties. 
 2. De duurzaamheidsmaatregelen voor de buurthuizen in eigendom van de gemeente (Wieken en Geer-
hoek) niet mee te nemen in het investeringsplan, maar de verduurzaming van deze buurthuizen prioriteit te 
geven in de duurzaamheidsagenda van ons eigen gemeentelijk vastgoed. 
 3. Pas definitief akkoord te gaan met de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen bij Huis van de West-
rand en de Bergspil wanneer er duidelijkheid is over de toekomst van beide buurthuizen op de huidige locatie 
en onder de voorwaarde dat wordt besloten om in de toekomst de buurthuisfunctie vanuit de huidige panden 
voort te zetten. 
 4. Het budget voor uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in het investeringsplan te ver-
strekken als eenmalige subsidie aan verenigingen en stichtingen. 
 5. Af te wijken van de aanvraag- en vaststellingsprocedure zoals opgenomen in de Algemene Subsidieveror-
dening. 
 6. De raad voor te stellen bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Intentie-overeenkomst Nispen 
 
Extern bericht: 
Op initiatief van de R.K. Sint Norbertusparochie, de Wit Gele Kruis Vereniging Nispen, de Stichting Dorpshuis 
Nisipa wordt samen met de gemeente onderzocht of een integrale herontwikkeling van de kerk, het 
dorpshuis en het Wit Gele Kruisgebouw mogelijk is. 
De opzet is om de verschillende functies te integreren in de kerk en de huidige locaties van Nisipa en het Wit 
Gele Kruis naar woningbouw te transformeren. 
 
Besluit:I 
Instemmen met de intentie-overeenkomst "Intentieovereenkomst ontwikkeling H. Maria Hemelvaartkerk, 
dorpshuis Nisipa en Wit Gele Kruisgebouw te Nispen" 
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