
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 7 maart 2017 

 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 21-02-2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 21-02-2017 worden vastgesteld.  
2. Het verslag d.d. 7 maart 2017 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: 
Voorstel doorontwikkeling RWB 
 
Extern bericht: 
De gemeenschappelijke regeling (GR) Regio West-Brabant (RWB) maakt een doorontwikkeling door. Een 
voorstel dienaangaande van het dagelijks bestuur van de RWB zal ter vaststelling worden geagendeerd voor 
de vergadering van het algemeen bestuur op 23 maart a.s. In deze vergadering wordt het Roosendaalse 
college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigd door burgemeester mr. J.M.L. Niederer. 
Gelet op de rol van de gemeenteraad in het vervolgproces, te weten toestemming geven tot wijziging GR, 
wordt de raad geconsulteerd over het voorstel van het dagelijks bestuur van de GR RWB. 
 
Besluit: 
1.    In te stemmen met het voorstel van het dagelijks bestuur van de GR Regio West-Brabant aan het 
algemeen bestuur van de GR Regio West-Brabant (vergadering 23 maart 2017) inzake doorontwikkeling 
Regio West-Brabant. 
2.    Het voorstel van het dagelijks bestuur van de GR Regio West-Brabant inzake doorontwikkeling Regio 
West-Brabant, gelet op de rol van de raad in het verdere proces van de doorontwikkeling RWB, ter consultatie 
voor te leggen aan de raad (commissie). 
 

Onderwerp: 
Inkoopbeleid, inkoopreglement en Inkoopvoorwaarden voor ICT producten/diensten 
 
Extern bericht: 
Een Inkoop- en aanbestedingsbeleid helpt de gemeente Roosendaal om een doelmatig inkoper te zijn. In het 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de 
doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente Roosendaal 
plaatsvindt. Hiervoor is gebruik gemaakt van het raamwerk ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid’ van de VNG. 
Om de praktische uitvoerbaarheid van de uitgangspunten van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid te 
vergroten, hanteert de Gemeente Roosendaal een Inkoop- en aanbestedingsreglement. Hierin zijn de 
beleidsuitgangspunten vertaald naar concreet toepasbare richtlijnen voor opdrachtgevers bij het uitvoeren van 
Inkoop- en aanbestedingstrajecten. 
Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering is de gemeente steeds meer afhankelijk van 
ingekochte ICT producten en -diensten. De vanuit de VNG opgestelde Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij 
IT (GIBIT) helpt de gemeente om te waarborgen dat ze een product krijgen wat ze echt willen, waarvoor 
duidelijke afspraken zijn gemaakt en dat aansluit bij hun behoefte en doelstellingen. 
 
Besluit: 
1. Om het inkoop- en aanbestedingsbeleid aan te passen aan de gewijzigde aanbestedingswet (van kracht 1 
juli 2016) hiertoe het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Roosendaal, zoals opgenomen in bijlage 1, 
vast te stellen. 
2. Om het inkoop- en aanbestedingsreglement aan te passen aan de gewijzigde aanbestedingswet (van kracht 
1 juli 2016) hiertoe het Inkoop- en aanbestedingsreglement gemeente Roosendaal, zoals opgenomen in 
bijlage 2, vast te stellen. 
3. Om de door de VNG in samenwerking met de IT-branche en diverse Gemeenten opgestelde Gemeentelijke 
Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) te gebruiken bij ICT aanbestedingen hiertoe de Gemeentelijke 
Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT), zoals opgenomen in bijlage 3, vast te stellen. 
4. In te stemmen met bijgevoegde raadsmededeling. 
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Onderwerp: 
Herbenoemen leden CRK en aanpassen reglement van orde Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
Extern bericht: 
Naar aanleiding van de diverse consultaties met de burgers en deskundigen in het kader van de toekomst van 
het welstandsbeleid en de uitoefening daarvan in de gemeente Roosendaal zijn praktische aanbevelingen 
naar voren gekomen die direct kunnen worden vertaald in de bedrijfsvoering van de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. Te noemen zijn: een duidelijk boegbeeld in het veranderingsproces richting de toekomstige 
Omgevingswet naar de bevolking, professionals en bestuur, een constante factor in communicatie en advies 
door middel van een vaste voorzitter en het behouden van ruime ervaring en kennis voor nieuwe instromende 
leden (intern opleiden binnen de CRK). Voornaamste doel hiervan is een verbeterde advisering aan het 
college van burgemeester en wethouders en aan de aanvragers van een omgevingsvergunning. 
Om dit te bereiken, maar ook omdat de benoemingsperiode van een aantal leden van de Commissie per 1 
oktober 2017 eindigt, wordt de gemeenteraad voorgesteld de huidige voorzitter te herbenoemen als vaste 
voorzitter, als ook een aantal leden te herbenoemen. Vervanging van het huidige Reglement van Orde voor de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is noodzakelijk.. 
 
Besluit: 
College voorstel tot besluit: 
1.   De gemeenteraad voor te stellen het gewijzigde Reglement van Orde voor de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit per 1 juli 2017 vast te stellen onder intrekking van het huidige Reglement. 
 
2.   De gemeenteraad voor te stellen: 
- mevrouw ir. A. Goemans per 1 oktober 2017 te benoemen tot voorzitter van de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit tot 1 oktober 2020; 
- de heren ir. F. van den Hout, F. Doomen(welstandsarchitecten), D. Visse en de heer ir. J. 
Hoorn(monumentenspecialisten) te herbenoemen als lid per 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2020; 
- de leden en voorzitter middels een benoemingsbesluit op de hoogte te stellen van hun benoeming.  
 

Onderwerp: 
Ontwerpbestemmingsplan 'Reparatieplan Borchwerf II Veld B' 
 
Extern bericht: 
In het derde kwartaal van 2016 heeft het bestemmingsplan 'Borchwerf II, reparatieplan veld B' de inspraak- en 
overlegprocedure doorlopen. Het bestemmingsplan is erop gericht om voor geheel veld B een 
bestemmingsplan te maken, om nog enkele omissies recht te zetten en de vestiging van een groot 
distributiecentrum mogelijk te maken. 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft 2 inspraakreacties en 1 overlegreactie van de Gasunie opgeroepen. 
De woningen van beide insprekers zijn ondertussen aangekocht en de betreffende percelen hebben nu een 
bedrijventerreinbestemming. Naar aanleiding van de overlegreactie heeft een (technische) aanpassing in de 
regels plaatsgevonden. Daarnaast zal een gedeelte van de Gastelseweg aan het openbaar verkeer worden 
onttrokken en aan het bedrijfsperceel worden toegevoegd. 
 
Besluit: 
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Borchwerf II, reparatieplan veld B' in procedure te brengen op basis van de 
inhoud van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan (idnnr: NL.IMRO.1674.2085BORCHWERFIIB-0301); 
2. indien geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend, het bestemmingsplan meteen 
ter vaststelling aan de raad aan te bieden; 
3. in te stemmen met het starten van de procedure tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het 
betreffende weggedeelte van de Gastelseweg door ter inzage leggen van het ontwerpbesluit; 
4. als er geen zienswijzen worden ingediend, het ontwerpbesluit automatisch als definitief aan te merken; 
5. in te stemmen met het kappen van de betreffende bomen na overdracht aan Borchwerf II CV mits aan de 
opvolgende eigenaar c.q. de eindgebruiker de verplichting wordt opgelegd om het kappen van de bomen 
voldoende te compenseren, een en ander onder goedkeuring van de gemeente. 
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Onderwerp: 
Stopzetten bestemmingsplanprocedure De Meeten 2 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de bestemmingsplanprocedure voor De Meeten 2 
stop te zetten.  De reden hiervoor is dat de provincie Noord Brabant pas wil instemmen met dit 
bestemmingsplan als er sprake is van een concrete eindgebruiker. Op dit moment zijn er nog geen afspraken 
gemaakt met mogelijke eindgebruikers. Daarmee vervalt de grondslag om het bestemmingsplan met voorrang 
in procedure te brengen. 
Tegen het bestemmingsplan De Meeten 2 zijn zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen zijn op 
de hoogte gebracht van het stopzetten van de procedure. Een inhoudelijke afhandeling van de zienswijzen is 
vanwege het stopzetten van de procedure niet meer aan de orde. 
De Meeten 2 maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Majoppeveld. De herziening van dit 
bestemmingsplan is gepland in 2017. De gemeente zal hierover communiceren door middel van publicaties via 
de gebruikelijke kanalen. 
 
Besluit: 
1. De vaststellingsprocedure van het ontwerpbestemmingsplan De Meeten 2 stopzetten; 
2. het plandeel De Meeten 2 opnemen in het bestemmingsplan Majoppeveld dat voor het hele gelijknamige 
bedrijventerrein wordt opgesteld en dit jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. 
 

 
 


