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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 01-03-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 01-03-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 8 maart 2016 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

Onderwerp: 
Eerste wijziging Verordening onroerende zaakbelastingen 2016. 
 

Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de verordening van de 
onroerend zaakbelastingen 2016 te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de verlaging van het tarief 
voor het eigendom van een woning naar 0,11197%. Dit tarief is conform het raadsbesluit van 3 december 
2015. 
 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen de eerste wijziging van de verordening onroerende zaakbelastingen 2016 vast te 
stellen. 
2. Na vaststelling van het wijzigingsbesluit door de raad het wijzigingsbesluit elektronisch bekend te maken 
op www.officielebekendmakingen.nl en te publiceren in de Roosendaalse Bode en op de website van de 
BWB. 
 

http://www.officielebekendmakingen.nl/


 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Mandaatbesluit organisatiebesluit Toegang 
 
Extern bericht: 
Met de Veranderagenda Sociaal Domein maakt de gemeente Roosendaal zijn ambities kenbaar over de 
richting waarin het sociaal domein zich gaat ontwikkelen. De inhoudelijke ambitie daarbij is dat mensen zo 
lang mogelijk op eigen kracht en naar eigen tevredenheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Om 
deze inhoudelijke ambitie om onze inwoners passende zorg & ondersteuning te kunnen blijven bieden, zijn 
duurzame hervormingen nodig. Doel daarbij is om onnodig beroep op dure specialistische zorg te 
voorkomen dan wel te verminderen en een passend palet aan zorg en ondersteuning juist dichtbij de 
leefwereld van onze inwoners te brengen. 
De komende jaren zetten we de ontwikkeling in van De Toegang en het voorliggend veld tot één netwerk 
van samenwerkende professionals; professionals die elkaar blindelings weten te vinden, die hun werkwijze 
optimaal op elkaar hebben afgestemd en vanuit deze afstemming één doel hebben: “Dat iedere inwoner, 
op eigen kracht en naar eigen tevredenheid aan de samenleving kan deelnemen. Uitgangspunten daarbij 
zijn preventie, eigen kracht en maatwerk daar waar ondersteuning nodig is”. 
Vanaf 1 maart 2016 gaan het Centrum voor Jeugd en Gezin en het team WMO nog meer met elkaar 
samenwerken. Nu zijn dit nog twee teams, vanaf 1 maart 2016 werken zij samen in 1 team Toegang. Het 
CJG valt nu nog onder het team Maatschappij. Deze taken worden per 1 maart ondergebracht bij het 
nieuwe team Toegang. Dit team zal de taken van team WMO voortzetten. 
Gevolg voor onze interne regelgeving is dat een actualisatie van het mandaatbesluit en organisatiebesluit 
nodig is. 
 
Besluit: 
1.       Het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2015 te wijzigen, conform bijgevoegd 
wijzigingsbesluit. 
2.       Het Organisatiebesluit te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
 

Onderwerp: 
Clientenverordening Werkplein HvWB 
 
Extern bericht: 
In artikel 47 van de Participatiewet is bepaald dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt over de 
wijze waarop de personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Participatiewet betrokken worden bij de 
ontwikkeling van het beleid. Ook in de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant is 
opgenomen dat het Algemeen Bestuur verantwoordelijk is voor het uitvoeren van cliëntenparticipatie 
middels bij verordening vast te stellen regels. Met het vaststellen van de verordening Cliëntenparticipatie 
Werkplein Hart van West-Brabant wordt er een cliëntenraad opgericht voor het Werkplein. Deze 
cliëntenraad gaat invulling geven aan de betrokkenheid, middels een uniforme verordening voor de 6 
gemeenten. 
In de gemeente Roosendaal blijft, naast deze Cliëntenraad voor het Werkplein, ook de lokale Adviesraad 
Sociaal Domein en de Cliëntenraad Sociale Zaken Roosendaal bestaan. Hierbij opgemerkt dat de 
adviesraad Sociale Domein het adviserende orgaan is voor de gemeente en de cliëntenraad Sociale Zaken 
de rol heeft van belangenbehartiger. 
 
Besluit: 
1.     De raad voor te stellen de verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant 2016 
vast te stellen. 
2.     Het raadsvoorstel verordening Cliëntenparticipatie Hart van West-Brabant 2016 vaststellen. 
 

 


