
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 14 maart 2017 

 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 7 maart 2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 7 maart 2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 14 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. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Omgevingsvergunning hekwerk openluchttheater park Vrouwenhof 
 
Extern bericht: 
Op 28 januari 2017 ontving het college van burgemeester en wethouders een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk bij het openluchttheater in het park 
Vrouwenhof. Ondanks een negatief advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is het college van 
mening dat in verband met vandalisme en vernielingen het belang van realisatie van het hekwerk dermate 
groot is dat de benodigde omgevingsvergunning wordt verleend. Het verlenen van deze 
omgevingsvergunning wordt volgens de wettelijke voorgeschreven wijze, zo spoedig mogelijk na 
besluitvorming, toegestuurd aan de aanvrager. Tevens wordt de verlening van de omgevingsvergunning 
gepubliceerd in de Roosendaalse Bode en op de gemeentelijke website. 
 
Besluit: 
Het verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunning in afwijking van het advies van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. 
 

Onderwerp: 
Afdoening motie Verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs 
 
Extern bericht: 
Op basis van de raadsmotie ‘Verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs’ heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten om de gemeenteraad een voorstel voor te leggen met 
maatregelen die leiden tot een hogere kwaliteit van de buitenruimte. Het college vraagt de raad om 
hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. 
De maatregelen hebben betrekking op het kwaliteitsniveau van het grijs en groen in het algemeen, de 
voet- en fietspaden, verkeersdruppels en midden geleiders van belangrijke wegen en de aanpak van 
versleten groenvakken. Bij het dagelijks onderhoud kijkt de gemeente naar wat inwoners belangrijk 
vinden. Er wordt ingezet op effect-gestuurd beheren. Servicegerichtheid staat voorop en de gemeente 
gaat aan de slag waar inwoners onderhoud belangrijk vinden. 
Bij wijze van proef start de gemeente dit jaar met een pilot, waarbij bewoners een voorjaars- en een 
najaarsschouw door hun wijk lopen met hun eigen smartphone of tablet. Inwoners beoordelen zelf de 
openbare ruimte op bijvoorbeeld de aanwezigheid van zwerfvuil en onkruid en de kwaliteit van de 
beplanting. Ook de gesteldheid van de trottoirs en de fietspaden kan worden beoordeeld. Met de 
resultaten van de digitale burgerschouw gaan we kijken naar de mogelijkheden om accenten in de 
uitvoering van het beheer en onderhoud te verleggen. 
 
Besluit: 
Wij stellen u voor de raad voor te stellen: 
1.     In te stemmen met de maatregelen die leiden tot een hoger onderhoudsniveau door toepassing van 
Streetprint op verkeersobjecten, incidentele en structurele reconstructie van versleten groenvakken, het 
verhogen van de frequentie van het dagelijks onderhoud van het groen en de introductie van 
effectgestuurd beheren. Hiermee geven we concreet invulling aan de uitvoering van de motie 'verhogen 
kwaliteitsniveau Groen en Grijs'. 
2.     Voteren van het krediet € 736.000,-- en € 400.000,-- voor respectievelijk reconstructie versleten 
groenvakken en Streetprint. 
3.     Als dekking van een gedeelte van de kapitaallasten voor het krediet van de reconstructie versleten 
groenvakken, de in 2016 in de bestemmingsreserve OOR gestorte opbrengst van verkoop snippergroen 
van € 236.000,-- inzetten via de bestemmingsreserve kapitaallasten. 
4.     Voor de structurele lasten van € 551.360 in 2017 oplopend tot € 660.448 in 2019 het 
Begrotingsoverschot 2017 e.v. aanwenden. 
5.     Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen en integreren in de Kadernota 2018. 
 

 
 

 
 
 


