
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 13 maart 2018 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-03-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-03-2018 worden vastgesteld.  
2. Het verslag d.d. 13 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: 
Uitvoering motie 'Voorkomen sluiting buurthuizen' 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders gaat voortaan individuele afspraken met buurthuizen 
maken over de uitvoering van de ontmoetingsfunctie in wijken en dorpen. Aanleiding is de motie van de 
gemeenteraad, die het college van burgemeester en wethouders opdraagt een ‘op activiteiten gerichte’ 
manier van financieren te ontwikkelen. Door het maken van verschillende afspraken kan beter worden 
aangesloten bij de aandachtspunten in de wijken en dorpen. Aanvullend heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten de huidige verdeling van het budget tussen de elf buurthuizen voor 
2019 en 2020 intact te laten. Buurthuizen hebben hiermee zekerheid over de hoogte van de subsidie. Zo 
kan de komende twee jaar een gezamenlijk ontwikkeltraject worden ingezet om te komen tot een andere 
financieringsstructuur. 
 
Besluit: 
1. Voor de jaren 2019 en 2020 met ieder buurthuis afzonderlijk individuele afspraken te maken over de 
subsidieactiviteiten; 
2. De huidige verdeling voor buurthuizen voor de jaren 2019 en 2020 intact laten; 
3. De raad te informeren via bijgevoegde raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant 
 
Extern bericht: 
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Deze taak is belegd bij Veilig Thuis. Sinds de start van Veilig Thuis West-Brabant in 2015 wordt door 18 
West-Brabantse gemeenten samengewerkt. Een gemeenschappelijke regeling is de meest passende 
vorm voor deze samenwerking, waarbij de gemeente Breda de subsidiëring en aansturing van Veilig 
Thuis op zich neemt namens de andere gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het principebesluit genomen in te stemmen met deelname aan de gemeenschappelijke regeling voor 
Veilig Thuis West-Brabant. De gemeenteraad wordt voorgesteld hier toestemming voor te geven. 
 
Besluit: 
1. Het principebesluit te nemen tot deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis 
West-Brabant; 
2. de raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen tot deelname aan de 
Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant 
 

Onderwerp: 
Actualiseren gezamenlijk LMC plan 5 samenwerkenden gemeenten RMC/leerplicht, periode 2018-2020 
 
Extern bericht: 
Gemeenten ontvangen geoormerkte Rijksmiddelen voor de regionale meld- en coördinatie (RMC) functie 
binnen de regio. De regio is onderverdeeld in lokale meld- en coördinatiepunten (LMC). Op basis van de 
middelen die de gemeenten ontvangen om het voortijdig schoolverlaten te voorkomen, dient een LMC 
plan te worden opgesteld. In overleg met de regiogemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, 
Halderberge en Woensdrecht is een plan voor de periode 2018-2020 opgesteld. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het regionale LMC-plan en bijbehorende begroting. 
 
Besluit: 
Het gezamenlijke Lokaal Meld en Coördinatiepuntplan van 5 gemeenten over de periode 2018-2020 en 
bijbehorende begroting vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Dienstverleningsovereenkomst Werkplein Hart van West-Brabant 2018-2021 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal sluit een dienstverleningsovereenkomst af met het Werkplein Hart van West-
Brabant, een uitvoeringsorganisatie waarin de gemeenten Zundert, Rucphen, Etten-Leur, Halderberge, 
Moerdijk en Roosendaal hun krachten bundelen. Deze overeenkomst heeft tot doel een optimale 
dienstverlening aan burgers en bedrijven te bieden met betrekking tot de uitvoering van de 
Participatiewet, de bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering.  
 
Besluit: 
1. De dienstverleningsovereenkomst voor 2018-2021 en het bijhorende Werkprogramma 2018 met het 
Werkplein Hart van West-Brabant aan te gaan; 
2. Portefeuillehouder Arbeidsmarkt/Participatie te machtigen om de dienstverleningsovereenkomst en het 
bijhorende werkprogramma, namens het college, te ondertekenen. 
 

 


