
 
 
 
 
 

 B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 17 MAART 2015. 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.10 maart 2015; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 10 maart 2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 17-03-2015 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: 
Beleidsdocumenten 2015-2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ter gemeentelijke consultatie 
 
Extern bericht: 
Het Regionaal Risicoprofiel, het Brandrisicoprofiel en Dekkings- en spreidingsplan brandweer(zorg) vormen 
samen een samenhangend geheel met het Beleidsplan 2015-2019 “Realisme in denken en doen”. Dit zijn 
conceptplannen waarover de gemeenteraad een zienswijze, dan wel wensen kenbaar kan maken aan het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  
Het college van burgemeester er wethouders heeft de onderliggende stukken doorgenomen en heeft 
geconcludeerd, dat de beschreven ambities reëel zijn en kunnen worden onderschreven. Het college adviseert 
de raad om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen, dan wel wensen ten 
aanzien van het Regionaal Risicoprofiel, het Brandrisicoprofiel en Dekkings- en spreidingsplan 
brandweer(zorg) en het Beleidsplan 2015-2019 “Realisme in denken en doen” kenbaar te maken.  
Tevens wordt de raad geadviseerd om de burgemeester, lid van het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, namens de raad, in te laten stemmen met de voornoemde 
beleidsdocumenten 2015-2019 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur op 09 juli 2015. 
 
Besluit: 
De gemeenteraad, overeenkomstig bijgevoegd conceptraadsvoorstel, voor te stellen: 
 
a. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen dan wel wensen ten aanzien 
van het Regionaal Risicoprofiel, het Brandrisicoprofiel en Dekkings- en spreidingsplan brandweer(zorg) en het 
Beleidsplan 2015-2019 “Realisme in denken en doen”.  
 
b. De burgemeester, lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, namens 
de gemeenteraad van Roosendaal, te laten instemmen met de voornoemde beleidsdocumenten 2015-2019 
van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 09 juli 
2015. 
 

Onderwerp: 
Nadere regels re-integratie Participatiewet 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In het kader van de invoering van de 
Participatiewet heeft de gemeenteraad eind 2014 naast de beleidsnota diverse verordeningen vastgesteld. In 
deze verordeningen heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de uitvoering van de Participatiewet. 
Op een aantal onderdelen dient een nadere uitwerking van deze kaders plaats te vinden. Het stellen van 
nadere regels rondom re-integratie zal gefaseerd plaatsvinden, omdat het op een aantal onderdelen van het 
re-integratiebeleid nog niet mogelijk is geweest om tot een nadere uitwerking te komen binnen de 
arbeidsmarktregio. Vooruitlopend hierop legt het college van burgemeester en wethouders nu de eerste versie 
van de nadere regel re-integratie ter besluitvorming aan de raad voor om zo reeds  kaders en richting aan de 
uitvoering mee te geven. 
 
Besluit: 
Wij stellen u voor: 
1.    Vaststellen van de Nadere regel re-integratie Participatiewet. 
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Onderwerp: 
Vitale Wijken en Dorpen 
 
Extern bericht: 
Vitale wijken en dorpen (VWD) is een van de hoofdthema‟s uit de “Bestuursovereenkomst 2014-2018 Werken 
aan een evenwichtig Roosendaal”. Op dit thema zet het college van burgemeester en wethouders de lijn voort 
die de afgelopen jaren is ingezet. In deze lijn is steeds meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en 
voor het vergroten van participatie. De startnotitie van het programma VWD en de dummy voor de 
vitaliteitskaart bieden de gemeenteraad de mogelijkheid haar kaderstellende rol met betrekking tot Vitale 
Wijken en Dorpen in te vullen. Deze kaderstelling heeft betrekking op het formuleren van de richting voor de 
komende jaren en het maken van procesafspraken om in deze bestuursperiode tot de gewenste resultaten te 
komen. 
 
Besluit: 
1.   In te stemmen met de startnotitie voor het programma Vitale Wijken en Dorpen. 
 
2.    In te stemmen met de indicatoren die gebruikt worden voor de vitaliteitskaart en waarmee een beeld 
gevormd kan worden over de vitaliteit van buurten, wijken en dorpen. 
 
3. De raad voor te stellen de bijgevoegde startnotitie en indicatoren voor de vitaliteitskaart vast te laten stellen. 
 

Onderwerp: 
Start vaststellingsprocedure ontwerp bestemmingsplan 'Locatie Westelaarsestraat 54' 
 
Extern bericht: 
Aan de Westelaarsestraat 54 in Wouwse Plantage bevond zich tot voor kort een fokzeugbedrijf. Voor 1 januari 
2013 is de varkenshouderij tak beëindigd. De bedoeling is de bestaande varkensstallen te slopen en het 
voormalige agrarische bedrijfswoning te behouden. Deze woning zal worden getransformeerd tot reguliere 
woning. Ter compensatie van de kapitaalsvernietiging die hiermee gepaard gaat, heeft de initiatiefnemer het 
voornemen twee nieuwe woningen te realiseren, hiervoor zijn ten westen van de huidige bedrijfswoning twee 
nieuwe bouwlocaties geprojecteerd. Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan laat de beoogde bouw niet toe en daarom is er met ingang van  
13 oktober 2014 het voorontwerp bestemmingsplan op grond van de inspraakverordening zes weken ter 
inzage gelegd. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van 13 oktober tot 24 november 2014 de inspraak 
doorlopen. Er zijn een drietal inspraakreacties ontvangen en naar aanleiding van het inspraak- en vooroverleg 
reacties is het plan op een paar kleine punten gewijzigd en hebben er geen grote wijzigingen 
plaatsgevonden. Het ontwerp bestemmingsplan 'Locatie Westelaarsestraat 54' ligt naar verwachting medio 
maart 2015 voor een periode van zes weken ter inzage. 
 
Besluit: 
1. Het ontwerp-bestemmingsplan „Locatie Westelaarsestraat 54‟ in procedure brengen op basis van de inhoud 
van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan (idnnr: NL.IMRO.1674.2077westelstr-0301); 
 
2. indien geen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan worden ingediend, het bestemmingsplan meteen 
ter vaststelling aan de raad aanbieden;  
 
3. opstarten hogere waardeprocedure woningen bestemmingsplan „Bulkstraat‟. 
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Onderwerp: 
Regels stellen krachtens de Afvalstoffenverordening Roosendaal 2009 
 
Extern bericht: 
Op 8 oktober 2009 heeft de gemeenteraad de Afvalstoffenverordening Roosendaal 2009 vastgesteld. De 
wijziging op de Afvalstoffenverordening Roosendaal 2009 is door de raad vastgesteld op 10 december 2014. 
Krachtens deze verordening heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid in een 
uitvoeringsbesluit regels te stellen; 
 
1.     In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 worden regels gesteld voor het aanbieden van 
huishoudelijke afvalstoffen. 
 
2.     In de regels voor het achterlaten van afvalstoffen bij milieustraat Rietschoten worden regels gesteld voor 
het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraat. 
 
Besluit: 
1. In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 van gemeente Roosendaal, vastgesteld op 
22 december 2009. 
2. Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Roosendaal. 
3. Vast te stellen de regels voor het achterlaten van afvalstoffen bij milieustraat Rietschotten. 
4. Het Uitvoeringsbesluit gedurende 6 weken ter kennisgeving ter inzage te leggen. 
5. Het Uitvoeringsbesluit en de regels voor het achterlaten van afvalstoffen bij milieustraat te laten ingaan 3 
dagen na bekendmaking. 
 

Onderwerp: 
Evaluatie buitenruimtenota Verbindend Beheren. 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de evaluatie van buitenruimtenota Verbindend Beheren 
vast gesteld. De buitenruimtenota is in 2013 opgesteld en heeft drie doelstellingen voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte: 1. Beheer en onderhoud in lijn brengen met de financiële mogelijkheden 
van gemeente Roosendaal; 2. Draagvlak creëren voor de keuzes die daaruit voortvloeien binnen de 
maatschappij; 3. Op een creatieve manier een kwaliteitsslag behalen. 
 
De effecten van de in de nota beschreven doelen zijn geëvalueerd. Dit heeft een aantal heldere conclusies 
opgeleverd, waarmee de vervolgacties worden bepaald. Het resultaat hiervan is dat de vastgelegde 
doelstellingen beter bereikt zullen worden. 
 
Besluit: 
1. De evaluatie van buitenruimtenota Verbindend Beheren vast te stellen. 
2. De raad conform de raadsmededeling te adviseren de evaluatie van buitenruimtenota Verbindend Beheren 
vast te laten stellen. 
 

 


