
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 20 maart 2018 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 13-03-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 13-03-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 20 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: 
Collegeverklaring ten behoeve van ENSIA 
 
Extern bericht: 
Met ingang van dit jaar legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over hoe zij 
de beveiliging voor DigiD en Suwinet heeft geregeld op basis van een nieuwe systematiek (ENSIA). 
Deze collegeverklaring is nodig voor verantwoording naar ministeries; de verantwoording naar de 
gemeenteraad komt in het jaarverslag. 
 
Besluit: 
De collegeverklaring ENSIA 2017 vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Gunning architect en installatieadviesbureau renovatie Huis van de Gemeente 
 
Extern bericht: 
In oktober 2017 is gestart met de Europese niet-openbare aanbesteding voor het project “Renovatie 
Huis van de Gemeente’. Deze procedure is afgerond door de ontwerp- en advieswerkzaamheden m.b.t. 
de bouwkundige en constructieve onderdelen te gunnen aan architectenbureau Hans van Heeswijk en 
de ontwerp- en advieswerkzaamheden m.b.t. de installaties, brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica 
aan ingenieursbureau Nelissen 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het selectieadvies. 
2. In te stemmen met de overeenkomst ontwerpdiensten. 
3. In te stemmen met de coördinatieregeling. 
 

Onderwerp: 
Werkbegroting jeugd 2018 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de regionale werkbegroting jeugdzorg West - 
Brabant West (WBW) vastgesteld. Jaarlijks wordt er een regionale werkbegroting jeugdzorg opgesteld. 
Het doel van de werkbegroting is een financiële basis voor de jeugdzorg in de regio WBW op te stellen, 
waarbij het uitgangspunt per gemeente is dat de Jeugdwet binnen Rijksbudget wordt uitgevoerd. De 
vaste kosten, de tekorten en de risico’s worden evenredig (naar rato van de Rijksinkomsten) verdeeld 
over de gemeenten. 
 
Besluit: 
1. Regionale werkbegroting jeugdzorg WBW 2018 vast te stellen. 
2. begrotingswijzing 2018 24 vast te stellen. 
3. de raad informeren middels bijgevoegde concept raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
Verzoek voetbalvereniging R.K.S.V. Cluzona om toestemming aangaan lening 
 
Extern bericht: 
Voetbalvereniging R.K.S.V. Cluzona wil haar sportaccommodatie verduurzamen door de huidige 
verlichting op het trainingsveld te vervangen door LED-verlichting. Hiervoor wil Cluzona een geldlening 
aangaan. Omdat de gemeente Roosendaal reeds borg staat voor drie geldleningen van Cluzona is 
conform het Treasurystatuut 2017 hiervoor toestemming van het college van burgemeester en 
wethouders nodig. Het college burgemeester en wethouders geeft deze toestemming.  
 
Besluit: 
Voetbalvereniging R.K.S.V. Cluzona toestemming te geven voor het aangaan van een geldlening. 
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Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Centrum Noord 
 
Extern bericht: 
Het nieuwe bestemmingsplan 'Centrum Noord' biedt een actuele juridische regeling voor het plangebied. 
Omdat het bestemmingsplan vrijwel alleen bestaand bebouwd gebied omvat, worden in dit 
bestemmingsplan vooral de bestaande bouwrechten en de bestaande situatie vastgelegd. 
 
Besluit: 
De gemeenteraad het voorstel doen het bestemmingsplan Centrum Noord vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Aankoop 3 woningen Gastelseweg 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal heeft met de drie eigenaren van de woningen aan de Gastelseweg 239, 243 
en 245 te Roosendaal in principe overeenstemming bereikt over de aankoop van deze woningen door 
de gemeente Roosendaal. De koopcontracten zullen worden uitgewerkt en na ondertekening daarvan 
zal de gemeenteraad worden voorgesteld om voor deze aankopen de nodige financiële middelen 
beschikbaar te stellen. 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met de voorgenomen aankoop van de woningen aan de Gastelseweg 239, 243 en 245 
voor een totale koopsom van € 692.500,-- k.k. en exclusief de deskundigenkosten van 2% voor bureau 
Overwater; 
2. Arcadis te machtigen om namens de gemeente de koopovereenkomsten verder op te stellen; 
3. na ontvangst van de 3 getekende koopovereenkomsten de raad voor te stellen een krediet 
beschikbaar te stellen van € 658.000 voor de aankoop van de panden Gastelseweg 239, 243 en 245 en 
de lasten voor 2018 van € 530.962 te dekken uit de Bestemmingsreserve Vastgoed, een en ander 
conform het ontwerpraadsvoorstel en ontwerpbesluit tot vaststelling van de aangeboden 
begrotingswijziging. 
 

Onderwerp: 
Beleidsvisie Zonne-energie 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt nieuw beleid vast om het gebruik van zonne-energie 
in Roosendaal te stimuleren. Dit beleid vloeit voort uit het Actieplan Roosendaal Futureproof. Het beleid 
geeft initiatiefnemers een helder kader en een richtlijn om bij de gemeente plannen voor zonnepanelen 
in te dienen. Bovendien komt het college van burgemeester en wethouders met deze beleidsvisie 
tegemoet aan de provinciale eis om beleid op zonne-energie te hebben. 
 
Besluit: 
1. De Beleidsvisie Zonne-energie vaststellen. 
2. voor een periode van 4 jaar jaarlijks € 10.000,- ten laste te brengen van het reguliere budget 
Milieubeheer, kostenplaats 6.723.111 voor de inzet van een particulier adviseur om zonne-energie op 
daken te stimuleren. 
3. de raad informeren door middel van bijgevoegde concept raadsmededeling.. 
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Onderwerp: 
Woonagenda: project tijdelijke huurwoningen 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal en Alwel gaan samen 50 tot 150 goedkope sociale huurwoningen realiseren. 
De woningen worden in principe voor 20 jaar geëxploiteerd. Dit was afgesproken in de Woonagenda 
2015. 
Het gaat om kleine woningen met een huur van maximaal € 450,- per maand. Zodoende wordt de druk 
op de goedkope huurmarkt verlicht. Daarmee zijn de woningen vooral bestemd voor mensen met een 
kleine beurs. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de concept-samenwerkingsovereenkomst met Alwel om het project Tijdelijke 
Huurwoningen te realiseren. 
2. De begrote middelen € 365.000,- voor de uitvoering van dit project beschikbaar te stellen. De 
middelen zijn opgenomen in de begroting 2018 op het product “Wonen”, 6.844.404 ( “overige 
volkshuisvesting”). 
3. In de BERAP 2018 de naar verwachting nog niet bestede middelen via een storting in een nader aan 
te wijzen reserve beschikbaar houden voor aanwending gedurende de looptijd van de 
samenwerkingsovereenkomst. 
 

 


