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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14-03-2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14-03-2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 21 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. 
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Onderwerp: 
Regionale Educatieve Agenda (REA) 2017 tot en met 2020 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft, samen met de colleges van de gemeenten Halderberge 
en Moerdijk en de schoolbesturen vertegenwoordigd in het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 
Roosendaal, ingestemd met een tweede Regionaal Educatieve Agenda (REA) voor het voortgezet onderwijs, 
voor de periode januari 2017 tot en met juli 2020.  
De taken van het onderwijs en gemeentes zijn de laatste jaren ingrijpend veranderd. Onderwijs en gemeentes 
maken afspraken over de onderwerpen en de manier waarop zij samenwerken als het gaat om jeugdigen. Dit 
doen zij op lokaal niveau, per gemeente. Maar zeker voor jongeren van wie de leefwereld over de grenzen van 
de eigen woonplaats gaat (zoals bij leerlingen in het voortgezet onderwijs) is samenwerking op regionaal 
niveau belangrijk.  
Net als in de voorgaande REA (2014-2016) is het hoofdthema de verbinding van de zorg/ondersteuning voor 
leerlingen in het kader van passend onderwijs en deze ondersteuning binnen het sociaal domein. De visie en 
de ambities op samenwerking zijn vertaald in een beleidsagenda (REA). De agenda kent negen thema’s, 
waarmee de partners de komende periode met elkaar aan de slag gaan.  
De inhoud van de samenwerking is vastgelegd in de REA. Om de samenwerking te regelen, wordt een 
convenant, getekend door de drie gemeenten en het samenwerkingsverband afgesloten. De feestelijke 
ondertekening vindt plaats op maandag 27 maart 2017. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de tweede Regionaal Educatieve Agenda (REA) voortgezet onderwijs (vo) regio 30-02 
voor de periode januari 2017 tot en met juli 2020. 
2. Ter uitvoering van de REA in te stemmen met het voortbestaan van de stuurgroep REA en dit te 
formaliseren in een convenant. 
3. Wethouder Verbraak te mandateren om het convenant namens het college te ondertekenen. 
4. De gemeenteraad door middel van een raadsmededeling te informeren over dit besluit.  
 

Onderwerp: 
Statutenwijziging stichting Schouwburg de Kring 
 
Extern bericht: 
In het kader van de nieuwe governancestructuur van Schouwburg De Kring worden de statuten van de 
stichting gewijzigd. In het kader van de gemeentegarantie op financiering heeft het college van burgemeester 
en wethouders met de wijziging ingestemd. 
 
Besluit: 
In te stemmen met de wijziging van statuten van stichting Schouwburg de Kring. 
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Onderwerp: 
Overdracht onderhoud sportaccommodaties aan buitensportverengingen 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal draagt het onderhoud van de sportparken over aan de verenigingen die de 
parken gebruiken. Voorheen werd het machinale onderhoud zoals het grasmaaien, verticuteren en 
bemesten van de sportvelden door een groenaannemer in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Met 
ingang van dit jaar gaan de verenigingen daar zelf voor zorgen. 
Zij doen dat door gezamenlijk het onderhoud uit te besteden met behulp van het budget dat de gemeente 
daar voorheen voor uittrok en dat nu direct naar de verenigingen gaat. De voorbereidingen daarvoor zijn 
vorig jaar opgestart. Het gaat om 8 sportparken - waar totaal bijna 39 sportvelden op liggen - en 13 
verenigingen (10 voetbal, 1 handbal, 1 rugby en 1 honk- en softbalvereniging). 
Aan deze verenigingen is een nieuwe gebruiksovereenkomst aangeboden waarin de nieuwe afspraken 
worden vastgelegd. Hierin is onder andere opgenomen dat clubs geen gebruiksvergoeding meer hoeven te 
betalen en daarnaast een onderhoudsbijdrage krijgen. Ook zorgen alle sportverenigingen zelf voor het 
onderhoud van de gebouwen die ze gebruiken. Voorheen wisselde dit: de meeste verenigingen hadden 
gebouwen in eigendom en enkele huurden kleedruimte van de gemeente, die daarvoor als verhuurder een 
deel van het onderhoud verzorgde. 
 
Besluit: 
1.    Het onderhoud van de sportparken aan de verenigingen over te dragen en daarvoor de 
gebruiksovereenkomsten met de verenigingen aan te gaan. 
2.    De gebouwen aan de gebruikende verenigingen over te dragen: Sportstraat 17b, 73a en 73b; 
Heivelddreef 1; Elderseweg 7; Nispenseweg 1 (tribune) en 5c. 
3.     In de stemmen met de concept begrotingswijziging en op te nemen in de door de raad vast te laten 
stellen begrotingswijziging van de berap 2017 waarmee 
a.    de incidentele kosten worden gedekt uit het beschikbaar gestelde transitiebudget en de 
bestemmingsreserve kapitaallasten Keep Fit; 
b.    de structurele lasten worden gedekt uit het structurele overschot van de programmabegroting 2017. 
4.    De raad te informeren met bijgevoegde raadsmededeling. 
 

 


