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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.17 maart 2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 17 maart 2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 24-03-2015 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. 
 

Onderwerp:   
Mariadal Meeting 2015 
 
Extern bericht: 
 In mei 2014 vond de eerste Mariadal Meeting in voormalig klooster Mariadal plaats. De meeting, met als 
thema ‘Ondernemers in de zorg’, mocht rekenen op een goede opkomst met een mooie mix van 
ondernemers, overheid en enkele onderwijsinstellingen. De Mariadal Meeting maakt onderdeel uit van de 
Delta Region Week. De Delta Region Week wordt in 2015 voor de tweede maal georganiseerd waarbij 
aangesloten wordt op reeds bestaande evenementen zoals de Ravelijnlezing/ProefMei in Bergen op Zoom. 
Hiermee onderschrijft het bestuur het belang om in Delta Regio verband de krachten te bundelen om de 
regio optimaal te kunnen profileren en de rol van Roosendaal als stimulator van innovatie te belichten. Het 
thema van de tweede Mariadal Meeting is logistiek. Dit thema wordt in nauwe samenwerking met de 
provincie Noord-Brabant verder vormgegeven.                                                                                                                 
 
Besluit: 
1. Te besluiten tot het organiseren van de Mariadal Meeting 2015, met als thema logistiek, als onderdeel van 
de Delta Region Week. 
 
2. Het event in 2015 in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant te organiseren. 
 
3. € 10.000 beschikbaar te stellen uit het budget Taskforce Triple Roosendaal voor de Mariadal Meeting. 
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Onderwerp: 
Technische wijziging verordening WMO 
 
Extern bericht: 
In oktober 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Roosendaal 2015 vastgesteld. Deze verordening is opgesteld met behulp van een model van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG heeft op een later moment een aantal technische wijzigingen 
in het model doorgevoerd. Deze aanpassingen bevatten geen inhoudelijke wijzigingen en hebben geen 
gevolgen voor de werkwijze van het Wmo-loket en de dienstverlening aan inwoners. Het college van 
burgemeester en wethouders stelt de raad voor de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Roosendaal 2015 vast te stellen. 
 
Besluit: 
1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening tot wijziging van de       
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 vast te stellen.  
2. Bovengenoemd besluit na vaststelling door de raad elektronisch bekend te maken op 
www.officielebekendmakingen.nl en te publiceren in de Roosendaalse Bode. 

Onderwerp: 
Evaluatie Kansen voor Kalsdonk 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de evaluatie van het Programma Kansen voor Kalsdonk 
over de periode 2012-2014 vastgesteld. Het merendeel van de 12 projecten uit het programma kan 
zelfstandig worden voortgezet of sluit aan bij bestaande voorzieningen. Voor de projecten die in 2015 nog 
een extra impuls nodig hebben, vraagt het college de gemeenteraad € 100.000 euro beschikbaar te stellen. 
 
Besluit: 
1.    Kennis te nemen van de evaluatie Kansen voor Kalsdonk. 
2.    Kennis te nemen van de samenvatting van de borging van de 12 afzonderlijke projecten waarbij we 2015 
willen benutten om de projecten die nog niet volledig zelfstandig kunnen draaien daar wel toe in staat te 
stellen.  
3.    Hiervoor voorlopig een budget beschikbaar te stellen van  
€ 100.000,-- en de resterende oorspronkelijke middelen  voor Kansen van Kalsdonk (€ 195.000) te 
reserveren voor eventuele latere inzet in Kalsdonk.  
4.    Dit budget te dekken uit de resterende middelen Kansen voor Kalsdonk die zijn opgenomen in de 
bestemmingreserve decentralisatie uitkeringen. 
5.    Hiertoe de noodzakelijke begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Aankoop perceel Westelijke Havendijk 9 te Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de locatie Westelijke Havendijk 9 in Roosendaal 
aan te kopen. Hoewel er momenteel geen concrete plannen voor deze locatie zijn, is aankoop onder de 
omstandigheden en overeengekomen voorwaarden wenselijk. Met de aankoop vergroot de gemeente haar 
eigendomspositie in het gebied tegen relatief gunstige financiële condities. 
 
Besluit: 
1. Met Kees de Beer Beheer een koopovereenkomst aan te gaan voor het perceel met opstallen aan de 
Westelijke Havendijk 9 te Roosendaal conform bijgevoegd ontwerp; 
 
2. de verwervingskosten ten laste te brengen van de post Verwerving Westelijke Havendijk 9 met 
kostenplaatsnummer: 7.830.0043; 
 
3. de gemeenteraad een voorstel te doen tot het beschikbaar stellen van het benodigde krediet voor deze 
transactie middels vaststelling van de benodigde begrotingswijziging conform bijgevoegd ontwerp. 
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Onderwerp: 
Woonagenda 2015 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Woonagenda 2015 vastgesteld. De woonagenda is 
tijdens drie woontafels samen met de Roosendaalse samenleving gevormd. De Woonagenda richt zich op 4 
hoofdpunten: Het stimuleren van de lokale woningmarkt, het anticiperen op demografische veranderingen, 
het verbinden van beleid om Roosendaal een goed woon-, werk- en leefklimaat te bieden en het verbinden 
van partijen in een participatieve aanpak. 
De drie woontafels hebben de gemeente een schat aan informatie opgeleverd. We hebben goed inzicht 
gekregen in de problematiek en de opgaven op de woningmarkt. Vervolgens hebben lokale marktpartijen 
aangegeven wat voor oplossingen en plannen er mogelijk zijn. Er is aangetoond dat de Roosendaalse 
samenleving samen met gemeente en marktpartijen de kracht heeft om de problemen op de woningmarkt 
het hoofd te bieden. 
De Woonagenda 2015 geeft met beleidskaders en actiepunten het startsein voor een proces om nieuwe 
dynamiek in de woningmarkt te ontwikkelen. Alle partijen hebben daar een eigen rol en verantwoordelijkheid 
in. 
 
Besluit: 
1. De Woonagenda 2015 vast te stellen. 
2. In te stemmen met het  concept-raadsvoorstel. 
 

Onderwerp: 
4e wijziging Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking (BWB) 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stemt, onder voorbehoud van toestemming van de 
gemeenteraad, in met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-
Brabant. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling BWB onder voorbehoud van 
toestemming van de raad. 
 
2. De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling BWB. 
 

Onderwerp: 
Managementletter 2014 van Deloitte Accountants. 
 
Extern bericht: 
Deloitte Accountants heeft op basis van de meerjarenovereenkomst met de gemeente Roosendaal de 
tussentijdse controle uitgevoerd. De bevindingen zijn vastgelegd in een managementletter. Aan de 
gemeenteraad wordt een bestuurlijke samenvatting gestuurd. Het college van burgemeester en wethouders 
heeft een reactie op de managementletter vastgesteld. Het college neemt de aanbevelingen van Deloitte 
Accountants over. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare capaciteit en werkprocessen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de managementletter tussentijdse controle 2014 van Deloitte Accountants. 
2. Team ID&C opdracht te geven om de aanbevelingen in samenwerking met de desbetreffende teams uit te 
werken en de voortgang van de uitvoering te monitoren. 
 

 


