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B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 25 MAART 2014. 
 
 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 18 maart 2014; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 18 maart 2014 worden vastgesteld.  
2. De besluitenlijst d.d. 25 maart 2014 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp: 
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

Onderwerp: 
Balie gemeente werkt meer op afspraak. 
 
Vanaf volgende week kunt u met een afspraak tot 16.00 uur terecht bij de balie van de gemeente op 
maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdagmiddag . Op donderdag kunt een afspraak maken tot 
19.30 uur. Wanneer u een afspraak heeft, wordt u normaal gesproken binnen vijf minuten geholpen. 
Een afspraak maken kan 24/7 met gebruik van uw DigiD via www.roosendaal.nl > contact > afspraak 
maken, of telefonisch tussen 9.00 en 17.00 uur via tel. 0165 – 579 243. U kunt een afspraak maken 
voor alle reguliere baliediensten, zoals een paspoort, rijbewijs, uittreksel of het doen van 
geboorteaangifte. Overigens kunnen bezoekers van het gemeenteloket op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 8.00 uur tot 19.30 uur ook nog 
steeds zonder afspraak terecht.  
 

 Zonder afspraak Met afspraak 

Maandag 08.00-12.00 12.00-16.00 

Dinsdag 08.00-12.00 12.00-16.00 

Woensdag 08.00-12.00 12.00-16.00 

Donderdag 08.00-19.30 08.00-19.30 

Vrijdag 08.00-12.00  

 
Besluit: 
1. De openingstijden van de publieksbalies aan te passen met ingang van 1 april 2014.  
2. De balies zonder afspraak voor het publiek open te stellen op maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 8.00 uur tot 19.30 uur. 
3. De balies op afspraak voor het publiek open te stellen op maandag, dinsdag en woensdag van 

12.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.00 uur tot 19.30 uur. 
4. Artikel 6 lid 1 sub d van het Reglement Burgerlijke stand overeenkomstig deze wijziging aan te 

passen (zie bijlage bij de adviesnota). 
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Onderwerp: 
Verlenging pilot gratis parkeren in de garages en parkeren op Koningsdag. 
 
Extern bericht: 
Het college heeft besloten om de pilot ‘gratis parkeren in de garages op collectieve koopzondagen’ te 
verlengen tot 1 juli 2014. Het besluit over de toekomst van de pilot (‘doorgaan of stoppen’) kan nu niet 
worden gemaakt, omdat hiermee voorbij wordt gegaan aan de huidige context, waarbij het 
parkeerdossier op andere fronten wordt beïnvloed. Hierbij gaat het concreet over het programma Hart 
voor de Binnenstad en de motie en het amendement over de parkeertarieven. Ook de 
gemeenteraadsverkiezingen zijn van invloed op het parkeerdossier. Het college gebruikt de periode 
maart t/m juni om met betrokken partijen en partners tot een nieuw voorstel te komen waarin keuzes 
worden gemaakt over de ‘pilot’ en de parkeertarieven in relatie tot de koers van Hart voor de 
Binnenstad. Deze keuze wordt voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad. Aanvullend heeft het college 
besloten om ook tijdens de viering van Koningsdag, zaterdag 26 april, de garages gratis beschikbaar te 
stellen voor parkeerders. Op deze Koningsdag wordt het parkeerregime op straat ook vrijgegeven.  
  
Besluit: 
1. De pilot ‘gratis parkeren in de garages op collectieve koopzondagen’ voort te zetten op: 

- zondag 30 maart 2014; 
- zondag 27 april 2014; 
- zondag 25 mei 2014; 
- zondag 29 juni 2014; 

2. Zaterdag 26 april (Koningsdag) als extra dag aan de pilot toe te voegen. 
3. Op Koningsdag ook het parkeerregime op straat vrij te geven. 
4. Het besluit tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren zondagen en feestdagen vast 

te stellen. 
5. Na vaststelling bovengenoemd besluit elektronisch bekend te maken op 

www.officielebekendmakingen.nl en daarvan mededeling te doen in de Roosendaalse Bode. 
6. Het omzetverlies à € 44.000 aan Parkeer Beheer Roosendaal BV eenmalig compenseren en dit te 

dekken uit het budget ‘autovrije zondag’ en dit mee te nemen in de 1
e
 Berap en de daarbij horende 

begrotingswijziging.  
 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/

