
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 15 maart 2016 

 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 08-03-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 08-03-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 15 maart 2016 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: 
Nieuwe Marktverordening  
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe 
Marktverordening vast te stellen. De nieuwe verordening betreft een vereenvoudiging van de 
uitgebreide regelgeving en daarmee de organisatie van de warenmarkten. De nieuwe verordening 
biedt voor de verschillende warenmarkten op een eenvoudige en snelle manier meer 
mogelijkheden voor gewenst maatwerk. 
 
Besluit: 
1.  De Raad voor te stellen om een nieuwe "Marktverordening gemeente Roosendaal" vast te 
stellen conform bijgaand concept raadsvoorstel en raadsbesluit. 
2. Onder voorbehoud van vaststelling door de Raad van de "Marktverordening gemeente 
Roosendaal" vast te stellen, zoals bijgevoegd: - het "Inrichtingsplan voor de maandagmarkt in het 
centrum", - het "Inrichtingsplan voor de zaterdagmarkt in het centrum", - het "Inrichtingsplan voor 
de biologische markt in het centrum", - het "Inrichtingsplan voor de woensdagmarkt in Wouw", - 
het "Inrichtingsplan voor de donderdagmarkt in Heerle".  
3. Onder voorbehoud van vaststelling door de Raad van de "Marktverordening gemeente 
Roosendaal" in te trekken: - Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Roosendaal, 
vastgesteld d.d. 16 december 2008, - Nadere regels voor de biologische warenmarkt in de 
gemeente Roosendaal, vastgesteld d.d. 16 april 2013, - Beleidsregel verplaatsingsbeleid 
warenmarkten, d.d. 16 december 2008, - Beleidsregel "Branchebeleid warenmarkten", 
vastgesteld d.d. 16 april 2013, - Beleidsregel Standwerkersbeleid warenmarkten, vastgesteld d.d. 
16 december 2008, - Beleidsregels sanctiebeleid warenmarkten, vastgesteld d.d. 16 december 
2008. 
4. In te stemmen met: - de aanpak om voor de definitieve inrichtingsplannen voor de maandag- 
en zaterdagmarkt eerst een plan van eisen/ wensen op te stellen; - de nieuwe verplichting die 
gesteld zal worden jegens de kraamhouder om zijn afval, afvalwater en smeltwater 
verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen en zelf af te voeren. 
5. Onder voorbehoud van vaststelling door de Raad van de "Marktverordening gemeente 
Roosendaal" vast te stellen, zoals bijgevoegd, de "Wijziging mandaatbesluit 2015". 
6. Vast te stellen, zoals bijgevoegd, het "Aanwijzingsbesluit gemeente Roosendaal. 
7. De Marktgeldverordening bij de eerste gelegenheid op te nemen in de Legesverordening. 
 

Onderwerp: 
BTW onderzoek 2008-2011 
 
Extern bericht: 
In opdracht van de gemeente Roosendaal is een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van 
de BTW regelgeving voor de jaren 2008 t/m 2011. Als gevolg hiervan wordt per saldo een bedrag 
van € 266.026 terug ontvangen. Van dit bedrag wordt € 146.600 teruggestort in de voorziening 
onderhoud gemeentelijke gebouwen. E.e.a. dient nog te worden verwerkt in de jaarrekening 
2015. 
 
Besluit: 
1. De terug te ontvangen BTW over de jaren 2009 t/m 2011 te verwerken in de jaarrekening 2015. 
2. In de jaarrekening 2015 een storting van € 146.600 in de voorziening onderhoud gemeentelijke 
gebouwen op te nemen. 
3. De kosten die zijn gemaakt in 2015 voor de inventarisatie en implementatie van de 
vennootschapsbelasting te dekken uit de terug te ontvangen bedragen. 
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Onderwerp: 
Subsidie Erfgoed 
 
Extern bericht:. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de nadere regel ‘Erfgoed’ voor 
subsidieverstrekking 2016 vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. De subsidie-uitvraag te verduidelijken voor Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys. 
2. Hiervoor de volgende Nadere Regels voor Subsidieverstrekking 2016 vast te stellen: 3.3.5 
Erfgoed. 
3. De subsidie-uitvraag voor Erfgoed te specificeren in het bestaande programma van 
eisen 'Cultuur verbindt mensen 2015 2018' en deze wijziging vast te stellen. 
4. De nadere regels 2016 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
5. Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys een maandelijks subsidievoorschot te betalen voor de 
periode maart 2016 tot en met augustus 2016. 
6. De periode van verlenen van voorschotten aan Stichting De Kring Educatief (inzake 
Cultuureducatie) en Stichting Schouwburg De Kring (inzake Podiumkunsten) te verlengen tot het 
moment van definitieve besluitvorming over de subsidieaanvragen 2016. 
 

 


