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B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 18 MAART 2014. 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 11 maart 2014; 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 11 maart 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 18 maart 2014 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. 
 

Onderwerp: 
Transitieplan AWBZ. 
 
Extern bericht: 
De visie 'Goed voor elkaar, visie maatschappelijke ondersteuning n.a.v. de transitie AWBZ' is nader 
uitgewerkt in het transitieplan AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dit plan wordt 
beschouwd als richtinggevend voor de verdere inrichting en wordt na vaststelling verder uitgewerkt. In 
het transitieplan is een knip gemaakt tussen de transitie per 1 januari 2015 en de transformatie van het 
hele stelsel van zorg en ondersteuning na die datum. Gezien alle onduidelijkheden die er zijn op het 
gebied van de landelijke wetgeving en voor de decentralisatie van de AWBZ-taken beschikbare 
budgetten, is gekozen voor een groeimodel om te komen van transitie naar transformatie. Hierbij geldt 
dat de visie op maatschappelijke ondersteuning ‘Goed voor elkaar’ de stip op de horizon is. Tot 1 januari 
2015 wordt geregeld wat nodig is voor een zorgvuldige transitie. Tot 1 januari 2015 wordt een basis 
gelegd voor een verdere transformatie in de komende jaren. Daarnaast wordt de aanstelling van een 
procesbegeleider en projectassistent voor de regionale werkgroep beoogd. In deze werkgroep werken 
de projectleiders AWBZ van de zes gemeenten samen. Voor de bekostiging wordt een bedrag 
beschikbaar gesteld van € 12.761,01 uit het invoeringsbudget AWBZ. 
 
Besluit: 
1. Het transitieplan als richtinggevend kader vaststellen; 

2. voor een procesbegeleider en projectassistent een bedrag van € 33.800,89  beschikbaar stellen, te 
dekken vanuit het invoeringsbudget Awbz; 

3. de gemeenteraad en de Wmo-raad hierover door middel van bijgaande raadsmededeling 
informeren. 
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Onderwerp: 
Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018 Belastingsamenwerking West Brabant. 
 
Extern bericht: 
Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de 
begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 van de Belastingsamenwerking West-Brabant. 
De Belastingsamenwerking West-Brabant voert sinds 2012 de heffingen en invorderingen van de 
gemeentelijke belastingen uit voor onder andere de gemeente Roosendaal. 
 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen een zienswijze te geven waarin de raad aangeeft in te stemmen met de 

begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018; 
2. In de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting 2015 aandacht te schenken aan de mogelijke 

risico’s welke door de BWB zijn aangedragen. 
 

Onderwerp: 
Afgifte bouwvergunning 1

e
 fase en vrijstelling artikel 19.2 WRO ten behoeve van het oprichten van een 

minaret aan de Bartoklaan 2 te Roosendaal. 
 
Extern bericht: 
Naar aanleiding van een op 15 juni 2008 door de stichting HVD Yesil Cami ingediende aanvraag voor 
bouwvergunning eerste fase is in oktober 2010 een procedure gestart om op grond van artikel 19, lid 2 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan ‘Groot Kalsdonk’ voor het oprichten van een minaret aan de Bartoklaan 2 (voorheem 
Lisztlaan 17). Thans heeft het college besloten de gevraagde bouwvergunning en vrijstelling te 
verlenen. Gedurende de procedure is nog een aantal onderzoeken gedaan naar het geluidsniveau van 
de oproep tot gebed, waardoor de besluitvorming enige tijd op zich heeft laten wachten. Ook heeft 
tussentijds overleg plaatsgevonden in de vorm van ‘pre-mediation’ met de aanvrager en betrokkenen. 
De vervaardigde geluidsrapporten en het overleg hebben overigens niet geleid tot intrekking van de 
ingediende zienswijzen.  
 
Besluit: 
1. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren conform bijgevoegde zienswijzenbehandeling. 
2. De vrijstelling, als bedoeld in artikel 19, lid 2 WRO te verlenen. 
3. De gevraagde bouwvergunning 1

e
 fase te verlenen. 
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Onderwerp: 
Bestuurlijke overdracht en intentieovereenkomst Werkplein Regio Etten-Leur i.o. 
 
Extern bericht: 
De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert besloten in oktober 2012 een 
samenwerkingstraject aan te gaan voor, voorbouwend op de al langer bestaande samenwerking, een 
intergemeentelijke organisatie voor werk en inkomen. Er is een traject opgestart dat heeft geleid tot het 
Werkplein Regio Etten-Leur (in oprichting). Het doel is om de organisatie vanaf 1 januari 2015 formeel 
operationeel te laten zijn op basis van een gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van de gemeente 
Roosendaal heeft zich voor de zomer 2013 uitgesproken voor samenwerking in de regio. Hiervoor is 
de afgelopen maanden een quick scan uitgevoerd naar de wenselijkheid en mogelijkheden van 
samenwerking met het Werkplein regio Etten-Leur. Op basis van het conceptbedrijfsplan Werkplein 
regio Etten-Leur is gekeken naar de consequenties van samenwerking. Hieruit bleek dat de werkwijze 
die het Werkplein regio Etten-Leur voorstaat, aansluit bij de wensen en ambities van Roosendaal. Het 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal heeft daarom op 12 
november 2013 besloten om de samenwerking met het Werkplein regio Etten-Leur op te zoeken.  
Met de brief van 20 november 2013 is aan de colleges van deelnemende gemeenten verzocht om 
gezamenlijk de eerder opgestelde quick scan verder uit te werken tot een aangepast businessplan en 
een gemeenschappelijke regeling van de zes gemeenten voor besluitvorming in de colleges en de 
gemeenteraden. Om te bewerkstelligen dat het traject ook na de raadsverkiezingen voortvarend kan 
worden vervolgd, hebben de samenwerkende colleges besloten tot het opstellen van een 
overdrachtsdossier ten behoeve van de nieuwe colleges. Ook is besloten tot het aangaan van een 
intentieovereenkomst voor de bestuurlijke borging van het ingezette traject. 
 
Besluit: 

1. Het overdrachtsdossier ten behoeve van het Werkplein Regio Etten-Leur i.o. vaststellen en dit 
dossier overdragen aan het nieuwe college zoals dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen 
tot stand komt. 

2. Aangaan van een intentieovereenkomst met de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Rucphen, 
Etten-Leur en Zundert ten behoeve van een bestuurlijke borging van de afspraken en ambities met 
betrekking tot de samenwerking in het sociale domein. 

3. De raad door middel van bijgaande raadsmededeling informeren over de bestuurlijke borging van 
het samenwerkingstraject.  

4. De OR verzoeken een advies uit te brengen over het voornemen van Roosendaal om aan te 
sluiten bij het Werkplein regio Etten-Leur i.o. 

 

 


