
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 22 maart 2016 

 
   
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 15-03-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 15-03-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 22 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: 
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 
 
Extern bericht: 
Het huidige Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van 
burgemeester en wethouders dateert van 2007. Vanwege de digitalisering van de aanleverprocedure wordt 
de regeling geactualiseerd. 
 
Besluit: 
Vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. 
 

Onderwerp: 
Benoemen wethouder Lok tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en vaststellen 
benoemingsbeleid 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het huidige benoemingsbeleid voor 
(buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand te continueren. Wethouder Lok is conform dit beleid 
benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 
Besluit: 
1. Het huidige benoemingsbeleid voor (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand te handhaven. 
2. Wethouder Lok te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van zijn 
wethouderschap bij de gemeente Roosendaal. 
 

Onderwerp: 
Benoemen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden van de Klachtencommissie Jeugd. 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende personen in de nieuw te vormen 
Klachtencommissie Jeugd benoemd: 
1. Wilma der Weduwe – de Groot (voorzitter); 
2. Saskia van de Merbel – Platje (plaatsvervangend voorzitter); 
3. Phillip Veerman (gedragsdeskundige); 
4. Elisabeth Klaver (gedragsdeskundige); 
5. Saskia de Kroes (jeugdarts). 
De Klachtenregeling Jeugd zal met ingang van 1 april 2016 in werking treden en vanaf dat moment zal de 
Klachtencommissie Jeugd gaan functioneren. 
 
Besluit: 
1.Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe - de Groot benoemen tot voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd. 
 
2.Mevrouw mr. S.E. van de Merbel - Platje benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de 
Klachtencommissie Jeugd. 
 
3.De heer dr. P. Veerman (gedagsdeskundige), mevrouw drs. E. Klaver (gedragsdeskundige) en mevrouw 
drs. S. de Kroes (jeugdarts) benoemen tot lid van de Klachtencommissie Jeugd. 
 
4.De benoeming van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden geschiedt voor een periode van 
vier jaar, ingaande 1 april 2016. 
 



 

 

Pagina 3 

Onderwerp: 
Intentieovereenkomst NS Stations, Dansplein en gemeente Roosendaal inzake aanvraag provinciale 
subsidie voor interne restauratie stationsgebouw. 
 
Extern bericht: 
Momenteel staan nog diverse ruimten in het stationsgebouw leeg. Dit is een onwenselijke situatie. 
Inmiddels is het monumentale gebouw aan de buitenzijde grondig gerestaureerd. De bedoeling is dat ook 
het interieur in de oude glorie wordt hersteld en dat de ruimten op een aantrekkelijke en zinvolle worden 
gebruikt. Daarom wordt ernaar gestreefd in het stationsgebouw een restaurant onder te brengen (zoals dat 
enige jaren geleden ook het geval was). Ook biedt het stationsgebouw voldoende ruimte voor het vestigen 
van Dansplein Roosendaal. Dansplein Roosendaal is een samenwerking van drie Roosendaalse 
dansscholen. Dit initiatief is een goede invulling van de ruimten in het stationsgebouw.  
De provincie Noord-Brabant stelt subsidiemogelijkheden ter beschikking waarvan gebruik gemaakt kan 
worden om het interieur van het stationsgebouw (mede) te bekostigen. Omdat alle relevante partijen, te 
weten NS Stations, Dansplein en gemeente Roosendaal, met elkaar wensen op te trekken, wordt een 
intentieovereenkomst gesloten om in gezamenlijkheid richting provincie een subsidieverzoek in te dienen. 
 
Besluit: 
1. Bijgevoegde concept-intentieovereenkomst met NS Stations en Dansplein ten behoeve van de interne 
restauratie van het stationsgebouw aan te gaan met het oog op het verkrijgen van subsidie van de 
provincie; 
2. de portefeuillehouder monumentenzorg te mandateren de intentieovereenkomst namens het college te 
ondertekenen; 
3. de gemeenteraad in kennis te stellen overeenkomstig bijgevoegde raadsmededeling.  
 

 


