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B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 11 MAART 2014. 
 

 
 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25 februari 2014; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25 februari 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 11 maart 2014 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.  
 

Onderwerp: 
Kadernota 2015 GGD West-Brabant. 
 
Extern bericht: 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft geen opmerkingen bij de kadernota 2015 van de 
GGD West-Brabant en heeft de gemeenteraad hierover met een raadsmededeling geïnformeerd. 
 
Besluit: 
1. Geen opmerkingen plaatsen bij de kadernota 2015 GGD West-Brabant.  
2. Aandacht vragen voor procedure vaststelling beleidsbegroting 2015 GGD  
     West-Brabant. 
3. De raad hierover te informeren door middel van een raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
Verlenging exploitatietermijnen en afsluiten diverse kredieten. 
 
Extern bericht: 
Bij de start van elk project/krediet wordt door het college een einddatum bepaald waarop het betreffende 
project/krediet zal worden afgesloten. Van een aantal projecten/kredieten met als einddatum 31-12-2013 
is door het college besloten om de einddatum te verlengen. Daarnaast mede besloten om een aantal 
projecten/kredieten af te sluiten. De berekende onder- en overschrijdingen van de kredieten worden 
verwerkt in de jaarrekening 2013 of de eerste bestuursrapportage 2014. De overschrijdingen van de 
afgesloten kredieten worden in de jaarstukken 2013 nader toegelicht. 
 
Besluit: 
1. De exploitatietermijnen van de genoemde kredieten in de bijlage te verlengen. 
2. De onder- en overschrijdingen van de af te sluiten kredieten verwerken in de jaarrekening 2013 en/of 

in de 1
e
 bestuursrapportage 2014. 
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Onderwerp: 
Vaststelling wijzigingsplan Spoorhaven 1

e
 Fase dagopvang ROC. 

 
Extern bericht: 
Vanaf 13 januari heeft het wijzigingsplan „Spoorhaven eerste fase dagopvang ROC‟ ter inzage gelegen 
gedurende zes weken, waarbij de mogelijkheid is geboden om naar aanleiding hiervan eventueel 
zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt en dit betekent dat 
het college heeft besloten om over te gaan tot de vaststelling van dit plan, Het wijzigingsplan maakt het 
mogelijk om in het in aanbouw zijnde ROC-schoolgebouw in het plangebied Spoorhaven eerste fase 
(Stadsoevers) een kinderdagverblijf en een dagbesteding voor ouderen te realiseren. 
 

Besluit: 
Het wijzigingsplan Spoorhaven 1

e
 Fase dagopvang ROC vast te stellen. 

 

Onderwerp: 
Anterieure overeenkomst Landgoed Wouwse Plantage. 
 
Extern bericht: 
De gemeente heeft de wens om het cultuurhistorische landgoed in Wouwse Plantage een grotere 
toeristisch-recreatieve functie te geven, zonder daarbij de private belangen van de eigenaren van het 
landgoed te schaden. In 2004 is hiertoe een Ontwikkelingsperspectief als kader voor nadere 
gebiedsuitwerking vastgesteld. Op basis van dit ontwikkelingsperspectief hebben de initiatiefnemers, te 
weten Landgoed Wouwse Plantage BV en Finvest Holding BV eind 2012 twee masterplannen 
gepresenteerd met verzoek tot beoordeling van de plannen. De hoofddoelstelling van de planvorming is 
het behoud en herstel van het cultuurhistorisch erfgoed. De masterplannen geven daarnaast invulling 
aan het Ontwikkelingsperspectief en daarmee ook aan de wens van de gemeente om het landgoed een 
grotere toeristisch-recreatieve functie te geven en de toeristisch-recreatieve infrastructuur te 
actualiseren. De planvorming bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: gedeeltelijke herbestemming 
Plantage Centrum (middels concept „Wonen op een landgoed‟), realisatie natuurversterkende 
maatregelen, realisatie beelden- en evenemententuin, realisatie recreatieve poort en realisatie The Pin 
Golf Club. Het college heeft besloten in te stemmen met de planvorming op voorwaarde dat ook de 
provincie - als uiteindelijk bevoegd gezag - op enkele onderdelen instemt met de planvorming. 
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling zal namens het college een anterieure overeenkomst sluiten met 
Finvest Holding om op kosten van de ontwikkelaar, maar met behoud van ieders rol en 
verantwoordelijkheid te komen tot realisatie van de verschillende planonderdelen. 
 
Besluit: 
1. Instemmen met 4 van de 5 onderdelen uit de (Samenvatting) Masterplannen Plantage Centrum, The 

Pin Golf Club en Recreatieve Poort, te weten: 
- realisatie natuurversterking 
- realisatie beelden- en evenemententuin 
- realisatie Recreatieve Poort 
- realisatie The Pin Golf Club.  

2. Instemmen met het 5
e
 onderdeel, te weten: gedeeltelijke herbestemming Plantage Centrum (concept 

“Wonen op een landgoed”), vervanging geamoveerde en te amoveren gebouwen en toevoegen van 
4 à 5 aanvullende nieuwe wooneenheden, onder voorwaarde dat de Provincie als bevoegd orgaan 
zal bezien op welke manier zij een actieve bijdrage kan leveren aan Plantage Centrum waarna in 
onderling overleg het programma nieuwbouw zal worden vastgesteld, en in een door Provincie, 
Gemeente en Ontwikkelaar goed te keuren inrichtingstekening zal worden vastgelegd. 

3. Instemmen met de bij de adviesnota gevoegde concept anterieure overeenkomst. 
4. Mandaat verlenen aan wethouder Theunis om de anterieure overeenkomst af te sluiten. 
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Onderwerp: 
Samenwerkingsovereenkomst Waterkring West. 
 
Extern bericht: 
Ingevolge het Bestuursakkoord Water (24 mei 2011) wensen zes gemeenten (Bergen op Zoom, 
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht) en Waterschap Brabantse Delta 
samen te werken aan doelmatig waterbeheer in de werkeenheid Waterkring West. Daartoe is een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld die de deelnemende partners willen ondertekenen. De 
samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd tot 1 januari 2018. Na deze periode kan een nieuwe 
overeenkomst worden aangegaan. De partijen voldoen hiermee aan de uitgangspunten van het 
Bestuursakkoord Water, die een planhorizon tot 2020 omvatten. Die uitgangspunten zien toe op 
kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid. 
 
Besluit: 
1. Sluiten van een regionale netwerksamenwerking in waterbeheer, de afvalwaterketen in het bijzonder, 

met partners in de werkeenheid Waterkring West die gevormd wordt door de gemeenten Bergen op 
Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en waterschap Brabantse 
Delta. 

2. In te stemmen met het “Samenwerkingsovereenkomst Waterkring West. 
3. De portefeuillehouder voor water en riolering, wethouder Theunis te machtigen de 

samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen. 
4. De Samenwerkingsovereenkomst Waterkring West ter kennisneming voor te leggen aan de raad. 
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Onderwerp: 
Verlengen LEA 1 jaar met wijziging basismodel onderwijsachterstanden, herdefiniëring 
doelgroepdefinitie, convenant resultaatafspraken VVE en principe “geld volgt kind” voorschoolse 
educatie vanaf 1-1-2015. 
 
Extern bericht: 
De gemeente heeft er in september 2013 voor gekozen om vanaf 1 januari 2015 met de financiering 
van peuterspeelzaalwerk terug te gaan naar het wettelijk minimum. De focus zal gelegd worden op 
voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Op VVE ligt voor de gemeente de wettelijke taak. Dit betekent 
dat de gemeente in de toekomst alleen nog verantwoordelijk is voor het bieden van VVE aan 
doelgroepkinderen. De gemeente wil de voorwaarden scheppen dat iedere 2-4 jarige binnen 
Roosendaal gebruik kan maken van kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen die aansluiten op de 
specifieke ontwikkeling van het kind. De voorschoolse voorzieningen in Roosendaal moeten vanaf 1 
januari 2015 worden beschouwd als basisvoorzieningen. Deze moeten zodanig zijn ingericht dat 2-4 
jarigen een aanbod krijgen dat bijdraagt aan hun ontwikkeling en mogelijke ontwikkelingsachterstanden 
vroegtijdig signaleert en aanpakt. Hierdoor kunnen 2-4 jarigen een goede start maken op de 
basisschool. De gemeente zal vanaf 1 januari 2015 bij de verdeling van de VVE-middelen voor 
voorschoolse educatie het ‘geld-volgt-kind-principe’ hanteren. Voorschoolse educatie voor 
geïndiceerde doelgroepkinderen kan met dit principe zowel worden ondergebracht bij de reguliere 
kinderopvang als het peuterspeelzaalwerk en/of eventueel een andere aanbieder. De aanbieder moet 
wel voldoen aan wettelijk gestelde kwaliteitscriteria. Daarnaast heeft het college ingestemd met het 
verlengen van de uitvoeringsagenda Lokale Educatieve Agenda periode 2011-2014 voor één jaar. Wat 
betreft de definitie van doelgroepkinderen heeft er een herdefiniëring plaatsgevonden van de werkwijze 
plaatsgevonden, waarbij de leeftijd van indiceren verhoogd is van anderhalf naar twee jaar omdat er op 
deze leeftijd een objectievere indicatie mogelijk is. De afgelopen jaren is er in Roosendaal hard aan 
gewerkt om zoveel mogelijk kinderen te laten profiteren van een VVE-aanbod. Nu hebben de 
gemeente, schoolbesturen en peuterspeelzalen afspraken met elkaar gemaakt, met als doel dat deze 
inspanningen resultaten moeten opleveren voor de leerlingen. 
 
Besluit: 
1. Uitvoeringsagenda Lokale Educatieve Agenda periode 2011-2014, verlengen voor 2015. 
2. Aan de pijler “onderwijskansen” uit het uitvoeringsprogramma Lokale Educatieve Agenda 2011-

2014, het basismodel onderwijsachterstanden vanaf schooljaar  
2014-2015 toevoegen.  

3. Instemmen met herdefiniëring doelgroepdefinitie. 
4. Instemmen met convenant resultaatafspraken en wethouder Verbraak mandateren om deze te 

ondertekenen.  
5. Principe “geld volgt kind” met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie aan geïndiceerde 

doelgroepkinderen vaststellen.  
6. Raad middels de bij de adviesnota gevoegde raadsmededeling informeren. 
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Onderwerp: 
Regionaal Educatieve Agenda voortgezet onderwijs (regio 3002), januari 2014- juli 2016. 
 
Extern bericht: 
De gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal en de schoolbesturen vertegenwoordigd in het 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VO) Roosendaal hebben ingestemd met een 
Regionaal Educatieve Agenda (REA) voor het VO, voor de periode januari 2014 - juli 2016. 
Hoofdthema is de zorg/ondersteuning voor leerlingen met oog op de komst van passend onderwijs en 
de link naar de drie gemeentelijke transities op het sociaal domein. Men heeft de ambities met elkaar 
vertaald naar een beleidsagenda. Over de volgende onderwerpen gaat men de komende periode met 
elkaar aan de slag: 
- Samenhang onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jeugd. 
- Overgang primair onderwijs – voortgezet onderwijs – middelbaar beroepsonderwijs.  
- Tegengaan voortijdig schoolverlaten en thuiszitters. 
- Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en Middelbaar 

Beroepsonderwijs. 
- Passend onderwijs in relatie tot onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. 
Samenwerking tussen gemeenten en scholen is noodzakelijk om een kind en het gezin, indien nodig, 
te ondersteunen. Een integrale aanpak staat voor maatwerk voor de burger en is efficiënter, effectiever 
en doelmatiger. 
 
Besluit: 
1. Besluiten de Regionaal Educatieve Agenda VO regio 3002 januari 2014- juli 2016 vast te stellen. 
2. De bijgevoegde intentieverklaring aan te gaan.   
3. Portefeuillehouder Onderwijs mandateren voor het tekenen van de intentieverklaring.   
4. De gemeenteraad te informeren over dit besluit middels een raadsmededeling.  
5. Het uitbrengen van een persbericht in gezamenlijkheid met de partners.  

 

Onderwerp: 
Wijziging Statuten SOVOR. 
 
Extern bericht: 
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de wijziging van de statuten van de Stichting 
Openbaar Voorgezet Onderwijs Roosendaal. Deze stichting is het bevoegd gezag van het Jan 
Tinbergen College. Bij de inwerkingtreding van de Wet goed onderwijs, goed bestuur in 2010 is 
verzuimd de statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) aan te 
passen. Het college van bestuur van SOVOR heeft inmiddels besloten de statuten te wijzigen. Een 
wijziging van de statuten is onderworpen aan instemming van de gemeenteraad. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen op grond van artikel 42b, lid 7 van de Wet op het voortgezet onderwijs in te 
stemmen met de wijziging van de Statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal zoals voorgesteld door het College van Bestuur SOVOR bij brief van 7 januari 2014. 
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Onderwerp: 
Ondernemingsdossier. 
 
Extern bericht 
Op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roosendaal, (hierna: KHN) heeft het college in 
navolging van andere gemeenten praktische afspraken gemaakt over de invoering van een digitaal 
ondernemingdossier voor de horeca. Met dit digitaal ondernemingsdossier stelt de horecaondernemer 
zelf digitaal zijn informatie beschikbaar aan vergunningverleners en toezichthouders van de gemeente. 
De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn informatie. Koninklijke Horeca en de 
gemeente hebben nu met elkaar afgesproken welke informatie digitaal wordt uitgewisseld. De 
afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Met het ondernemingdossier wordt het 
digitaal uitwisselen van informatie tussen horecaondernemers en de gemeente makkelijker, 
transparanter en efficiënter. Invoering van een digitaal ondernemingsdossier kan leiden tot aanzienlijke 
kostenbesparingen voor zowel horecaondernemers als de gemeente. 
 
Besluit: 
1. Samen met de Roosendaalse horeca het ondernemingdossier in te voeren in onze gemeente; 
2. daartoe bijgevoegde samenwerkingsoverenkomst aan te gaan; 
3. wethouder Verbraak te machtigen deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 
 

Onderwerp: 
Masterplan herstructurering Majoppeveld en Borchwerf I 2014-2018. 
 
Extern bericht 
Bedrijventerrein Majoppeveld en Borchwerf I maken onderdeel uit van het regionale 
herstructureringsprogramma, dat is vastgesteld door het Regionale Ruimtelijke Overleg tussen 
provincie en gemeenten (RRO). Om die reden kan voor projecten op Majoppeveld en Borchwerf I een 
aanvraag om subsidie worden ingediend om het herstructureringsproces ter plaatse te versnellen. 
Voordat een beroep op deze subsidie kan worden gedaan, dient onder andere een masterplan te 
worden opgesteld, waarmee de ambities van het georganiseerde bedrijfsleven en gemeente worden 
weergegeven voor het verbeteren van het vestigingsklimaat. In één woord wordt dit aangeduid met 
„herstructurering‟. In nauwe samenwerking tussen gemeente, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, 
Ondernemersvereniging Majoppeveld en Ondernemersvereniging Borchwerf is inmiddels een dergelijk 
masterplan opgesteld dat het college heeft vastgesteld. Het masterplan gaat in op de volgende 
aandachtspunten/projecten: de terreinen van de Suiker Unie en van Philips, de verkeers- en 
groenstructuur van Borchwerf-Oost en Majoppeveld-Zuid, de benutting van ongebruikte panden en 
kavels op Majoppeveld en strategisch voorraadbeheer. Voor wat betreft gedeelten van de verkeers- en 
groenstructuur van Borchwerf-Oost en Majoppeveld-Zuid zijn inmiddels projectplannen opgesteld op 
basis waarvan een subsidieaanvraag mogelijk is tot een bedrag van maximaal € 750.000,00. Medio 
2014 zal duidelijk zijn of voor deze projecten daadwerkelijk subsidie wordt verleend en voor welk 
bedrag. Bij subsidieverlening kunnen de projectplannen worden uitgevoerd, waarbij de gemeente 
minimaal hetzelfde bedrag als het verkregen subsidiebedrag zal inleggen. Voor de projecten die 
worden uitgevoerd, is al eerder geld door de raad beschikbaar gesteld bij de vaststelling van het 
Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte OOR 2014-2017.  
 
Besluit: 
1. Het Masterplan herstructurering Majoppeveld en Borchwerf I 2014-2018 vast te stellen. 
2. Op basis van dit masterplan een subsidie-aanvraag in te dienen bij de provincie Noord-Brabant ten 

behoeve van de herstructurering van gedeelten van de verkeers- en groenstructuur van Borchwerf-
Oost en Majoppeveld-Zuid. 

3. Namens de gemeente wethouder Verbraak te mandateren tot: 
a. ondertekening van het masterplan zoals genoemd onder beslispunt 1 en; 
b. ondertekening en verdere afhandeling van de subsidie-aanvraag zoals genoemd onder 
beslispunt 2. 

4. Bij het opstellen van het nieuwe Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte het huidige 
Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2014-2017 als gevolg van een gewijzigd subsidiebedrag 
op dit onderdeel bij te stellen. 
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Onderwerp: 
Archiveren digitale agenda‟s bestuurders en ambtenaren. 
 
Extern bericht: 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de digitale agenda‟s van het 
college en ambtenaren na een termijn van zeven jaar niet meer te bewaren. De wettelijke 
bewaartermijn van agenda`s is zeven jaar. Uit historisch perspectief is het langer bewaren van de 
agenda`s niet noodzakelijk, aangezien de agenda`s hooguit hulpadministraties zijn bij de 
voorbereiding van besluiten. 
 
Besluit: 
De digitale agenda‟s van de collegeleden en ambtenaren na 7 jaar niet meer te bewaren. 
 

 


