
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 12 maart 2019 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 26 februari 2019; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 26 februari 2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 12 maart 2019 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. 
 

 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Strategie Veiligheid Jeugd 
 
Extern bericht: 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Daarbij hoort ook bescherming en veiligheid van 
jeugdigen. De regio West-Brabant West (WBW) heeft een plan opgesteld waarin staat beschreven hoe 
jeugdigen beter beschermd kunnen worden. Het gaat hierbij onder andere om preventiemaatregelen. 
Hiermee willen we voorkomen dat er in gezinnen problemen ontstaan die zo groot worden dat jeugdzorg in 
moet grijpen. Daarnaast gaat het om maatregelen die ervoor moeten zorgen dat crisissen snel worden 
opgepakt en weer afgeschaald en dat als er sprake is van een onder toezicht stelling of een 
uithuisplaatsingen dat het verblijf in de jeugdbeschermingsketen niet langer is dan nodig. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft goedkeuring gegeven aan de uitvoering van deze 
strategie. De financiering hiervan is inmiddels door de landelijke overheid toegekend. 
 
Besluit: 
1.    In te stemmen met de Strategie Veiligheid voor de regio West Brabant West 2019-2021. 
2.    De reeds toegekende rijksmiddelen t.w.v. € 2.000.000 voor een periode van drie jaar, uit het 
transformatiefonds ‘Zorg voor jeugd’ inzetten voor de realisatie van de Strategie Veiligheid. 
 

Onderwerp: 
Nieuwe notitie onderwijsachterstandenbeleid 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 
vastgesteld. Ieder kind verdient een optimale ontwikkeling om zijn of haar talenten te ontplooien. Voor 
onderwijsachterstanden is de ambitie van de gemeente Roosendaal dat kinderen bij de start van het 
basisonderwijs geen achterstand hebben. Het nieuwe beleidsplan draagt de komende 4 jaar bij aan het 
voorkomen en/of terugdringen van (taal-) achterstanden. De gemeente Roosendaal zet de komende jaren 
extra in op kinderen met een (risico op) (taal-) achterstand vanuit de visie dat investeren in preventie loont. 
Via voorschoolse educatie krijgen deze kinderen een verrijkt aanbod met als doel de achterstand te 
verminderen of te voorkomen. Vanaf 2020 zal dit aanbod worden verruimd van 10 uur naar 16 uur per week 
voor peuters vanaf 2,5 jaar. 
 
Besluit: 
1. Het beleidsplan onderwijsachterstanden 2019-2022 vast te stellen. 
2. De raad te informeren via bijgevoegde concept raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
Wijziging beleidsregel collectieve zorgverzekering 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal kent sinds enkele jaren een gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor 
minima. Deze collectieve zorgverzekering is een goed middel om mensen met een laag inkomen, tegen een 
gunstige premie, goed verzekerd te laten zijn tegen zorgkosten. De regeling wordt voor alle deelnemende 
gemeenten uitgevoerd door het Werkplein Hart van West-Brabant. Deelname aan deze verzekering is 
mogelijk bij een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Bij een aanmelding voor deelname in het begin van 
elk jaar wordt het inkomen niet gecontroleerd. Deze controle vindt echter wel later in het jaar plaats. 
Voorheen werd daarbij gebruik gemaakt van de jaargegevens van de belastingdienst. Nu dat niet meer 
mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het inlichtingenbureau en het is netto 
maandinkomen over de maand januari bepalend. 
 
Besluit: 
De beleidsregel collectieve zorgverzekering voor minima gemeente Roosendaal vast te stellen.  
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Onderwerp: 
Voorbereidingskrediet Ster van Roosendaal: Tuin van Van Hasselt 
 
Extern bericht: 
Het college heeft het besluit genomen tot vrijmaken van € 70.000,- voorbereidingskrediet voor verder 
onderzoek inzake 'De ster Van Roosendaal; Tuin van Van Hasselt. 
 
Besluit: 
1.In te stemmen met een voorbereidingskrediet van € 70.000,- ten behoeve van het verder onderzoeken van 
de mogelijkheden voor het uitvoeren van het project “De Ster van Roosendaal: De Tuin van Van Hasselt”. 
2.In te stemmen met het voorstel om dit bedrag te bekostigen uit de resterende kredieten van de 
Centrumring en dit bij de bestuursrapportage in de begroting te verwerken. 
 

Onderwerp: 
Aanpak rotonde van Beethovenlaan en turborotonde Burg. Freijterslaan 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders wil de verkeersveiligheid en de doorstroming op de rotonde 
aan de Beethovenlaan en de turborotonde aan de Burgemeester Freijterslaan verbeteren. Het college van 
burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een krediet van € 795.000 beschikbaar te 
stellen voor de aanpak van beide rotondes. 
 
Besluit: 
1.    Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel: 
a.    Krediet beschikbaar stellen van in totaal € 795.000 ten behoeve van de aanpak rotondes Burg. 
Freijterslaan en Beethovenlaan-Boulevard. 
b.    De lasten van € 28.925 te dekken uit het werkbudget voor de Mobiliteitsagenda. 
c.    Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen. 
 

Onderwerp: 
Verkoop grond Leemstraat 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal heeft besloten aan Pallethandel Verbruggen het verhuurde terrein aan de 
Leemstraat te verkopen. 
 
Besluit: 
1. aan Pallethandel Verbruggen het terrein aan de Leemstraat te verkopen volgens bijgevoegde 

koopovereenkomst; 
2. de opbrengst ten gunste van de exploitatie Majoppeveld te brengen.  

 

Onderwerp: 
Normenkader rechtmatigheid 2018 en 2019. 
 
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 2018 en 2019 (richtinggevend) vast te stellen. 
2. Het normenkader 2019 te actualiseren bij het opstellen van het normenkader 2019 en 
3. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde concept raadsmededeling. 

 


