
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst d.d. 28 maart 2017 

 
 

 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 21-03-2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 21-03-2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 28 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. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Overheveling middelen beschermd wonen Lvb doelgroep 
 
Extern bericht: 
Vanuit het Rijk zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het beschermd wonen van mensen met een licht 
verstandelijke beperking (Lvb). Deze middelen zijn als onderdeel van de integratie-uitkering sociaal domein, 
onderdeel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met Bergen op Zoom, de centrumgemeente voor 
beschermd wonen, is afgesproken dat deze middelen worden toegevoegd aan de door haar beheerde regionale 
middelen beschermd wonen. 
Overheveling van de middelen vindt pas plaats als alle colleges van burgemeester en wethouders van de zes 
gemeenten die vallen binnen de regio van centrumgemeente Bergen op Zoom ditzelfde besluit nemen. 
Daarnaast stelt het college van Roosendaal als voorwaarde voor overheveling van de middelen dat 
centrumgemeente Bergen op Zoom middels een verantwoording in 2018 inzicht geeft in de wijze waarop de 
middelen voor beschermd wonen in 2017 zijn besteed en welke ontwikkelingen daarin zijn te zien 
 
Besluit: 
1. De extra middelen die in de septembercirculaire in het objectief budget beschikbaar zijn gesteld voor 
beschermd wonen, over te hevelen naar de regionale middelen voor beschermd wonen bij de centrumgemeente 
Bergen op Zoom. 
2. Het voorstel onder 1. uitvoeren onder de voorwaarde dat alle zes gemeenten in de regio dat doen. 
3. Het voorstel onder 1. uitvoeren onder voorwaarden van het achteraf verantwoorden middels een rapportage 
waarvan de inhoud in overeenstemming is met bijlage 1 bij dit voorstel. 
 

Onderwerp: 
Duurzame exploitatie Abbeyfield 
 
Extern bericht: 
In de wijk Westrand in Roosendaal ligt het Abbeyfieldhuis. Een voorziening van Groenhuysen Wmo BV, waar 
ouderen kunnen komen wonen volgens het Engels Abbeyfieldconcept. In het Abbeyfieldhuys staat gezamenlijk 
wonen centraal. De bewoners zijn alleenstaande 55-plussers die behoefte hebben aan het wonen in een 
woongroep, omdat zij in een sociaal isolement verkeren of erin terecht dreigen te komen. 
Aan Groenhuysen Wmo BV wordt een subsidie ter beschikking gesteld om in het Abbeyfieldhuis een 
voorliggend zorgaanbod te organiseren voor haar bewoners en voor inwoners van de wijk. 
Enerzijds wordt Groenhuysen Wmo BV daarmee in staat gesteld om samen met partner GGZWNB een 
efficiëntere en duurzamere ondersteuning te bieden aan de bewoners van Abbeyfield zelf. Anderzijds zal zij 
tegelijkertijd een inloopvoorziening inrichten voor alle inwoners van de wijk voor informatie, advies en lichte 
ondersteuning op het gebied van de GGZ 
 
Besluit: 
1. Groenhuysen Wmo Bv de opdracht geven om een collectief zorg- en ondersteuningsaanbod te organiseren 
voor de bewoners van het Abbeyfieldhuis. 
2. Groenhuysen Wmo Bv de opdracht geven een inloopvoorziening in te richten voor alle inwoners van de wijk 
voor informatie, advies en lichte ondersteuning op het gebied van de GGZ. 
3. Een subsidie van €147.630 aan Groenhuysen Wmo BV ter beschikking te stellen ten behoeve van dit 
collectief zorg- en ondersteuningsaanbod. 
4. Dit bedrag ten laste te brengen van de maatwerkvoorziening Wmo en de algemene voorziening Wmo en 
Jeugd: wonen, zorg en welzijn. 
5. de nadere regel 'vrij toegankelijke zorg Abbeyfieldhuis' vast te stellen en de nadere regels 2017 te wijzigen 
conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
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Onderwerp: 
Bruikleenovereenkomst Van Gilse 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de bruikleenovereenkomst met de 
specialiteitenfabriek Van Gilse. In de bruikleenovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over een veilige 
ontsluiting voor alle verkeer van en naar Van Gilse. Niet langer gaat dit verkeer via de Oostelijke Havendijk, 
maar via het noordelijke deel van de Industriestraat. Met de verplaatsing van een compressor is woningbouw 
mogelijk rondom de gehele zwaaikom. Van Gilse krijgt een deel van de Industriestraat in bruikleen voor laad- en 
losverkeer. Ter compensatie krijgt de gemeente een deel van het terrein van Van Gilse in bruikleen waardoor er 
een extra evenementenplein, het zogenaamde Suikerplein kan worden aangelegd. 
 
Besluit: 
1. In stemmen met de nieuwe ontsluiting van de speciliteitenfabriek Van Gilse. 
2. In stemmen met de bruikleenovereenkomst. 
3. In stemmen dat de verdere afhandeling inclusief het aan het aangaan van de overeenkomst wordt gedaan 
door wethouder Theunis. 
4. In stemmen met het starten van de procedure tot onttrekking van het openbaar verkeer van het betreffende 
weggedeelte van de Industriestraat door ter inzage leggen van het ontwerpbesluit. 
5. Als er geen zienswijzen worden ingediend, het ontwerpbesluit automatisch als definitief aan te merken. 
 

Onderwerp: 
Wielerexperience Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Sinds de Roosendaalse atletiekvereniging Thor vertrok naar een nieuwe locatie, ligt haar oude baan er verlaten 
bij. Onder het mom 'slopen kan altijd nog' ging de gemeente op zoek naar iemand die het terrein wilde 
ontwikkelen en exploiteren. Daarvoor werd een nieuw middel ingezet: de CityChallenge. 
Iedereen kon via de website www.citychallenges.nl ideeën en plannen indienen. Dat leverde meer dan vijftig 
inzendingen op. Het idee van Wieler- en Ontspanningsvereniging De Kaaimannen voor een Wielerexperience 
won de eerste prijs. 
De Wielerexperience bestaat uit een asfaltbaan van ca. 1 km met een brug, een mountainbike trail van ca. 1 km 
en een pumptrack (geasfalteerd parcours waar alles wat wieltjes heeft gebruik van kan maken). De 
accommodatie wordt voorzien van verlichting. De oude atletiek-opstallen worden gesloopt (met uitzondering van 
de poort en de wedstrijdtoren). Aan de gemeenteraad wordt nu voorgelegd om de Wielerexperience te gaan 
realiseren. 
 
Besluit: 
De raad middels concept raadsvoorstel voor te stellen om in te stemmen met: 
1.    Een krediet ad. € 856.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de de realisatie van de Wielerexperience. 
2.    Het restant ad. € 245.000 van het impulsbudget overdracht onderhoud buitensportaccommodaties te      
       gebruiken als gedeeltelijke dekking voor de kapitaallasten van deze investering. 
3.    De resterende kapitaallasten ad. € 37.487 per jaar te dekken uit de bestemmingsreserve nog te bestemmen 
overschot begroting 2017. 
4.    De begrotingswijziging vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Verlengen samenwerkingsovereenkomst netwerksamenwerking 5 gemeenten leerplicht 
 
Extern bericht: 
Sinds 2014 is er een netwerksamenwerking op het gebied van Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatie 
(RMC) met de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Bergen op Zoom en Halderberge. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de samenwerking in West Brabant-West voor een 
periode van drie jaar voort te zetten. 
 
Besluit: 
1.    De samenwerking met de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Halderberge op het 
terrein van de uitvoering leerplicht, kwalificatieplicht en trajectbegeleiding in een netwerkorganisatie voort te 
zetten. 
2.    In te stemmen met het convenant en hiermee de samenwerking op het gebied uitvoering leerplichtwet en 
RMC-Wet in West Brabant-West voor een periode van 3 jaar bekrachtigen. 
3.    Instemmen om de kosten voor de samenwerking en de inzet van de coördinator ten laste te brengen van de 
beschikbare RMC-middelen. 
4.    De gemeenteraad middels een raadsmededeling te informeren over dit besluit. 
 

Onderwerp: 
Verlenging pilot Beschut Werken 
 
Extern bericht: 
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Met de komst van de Participatiewet is er een 
nieuwe en bredere doelgroep voor de gemeenten bij gekomen. Dit betreft een kwetsbare groep mensen met 
een arbeidsbeperking. Deze mensen hebben extra ondersteuning nodig om te participeren in de samenleving. 
Om deze nieuwe doelgroep te kunnen laten participeren, zijn in de Participatiewet de nieuwe instrumenten 
opgenomen. Eén daarvan is beschut werk. Het instrument beschut werk is bedoeld voor mensen die alleen in 
een beschermde werkomgeving kunnen werken met een mate van begeleiding wat niet van een reguliere 
werkgever kan worden verwacht. Bij eerdere besluitvorming hebben de negen bij WVS-Groep aangesloten 
gemeenten besloten dat het beschut werken via de WVS-Groep wordt uitgevoerd. Er is daarom een pilot 
gestart. Deze pilot is geëvalueerd. Deze evaluatie ligt nu ter besluitvorming voor, evenals het voorstel om de 
pilot te verlengen tot 1 juli 2017 
 
Besluit: 
1.    De pilot beschut werken te verlengen tot 1 juli 2017. 
2.    Een stimuleringsbijdrage beschut werk van € 3.000 per geplaatste medewerker per jaar beschikbaar te      
       stellen aan het Werkplein Hart van West-Brabant. 
 

 

 
 


