
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 29 maart 2016 

 
    
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 22-03-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 22-03-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 29 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: 
'Roosendaal: gezonde stad' centrumring 
 
Extern bericht: 
Op 4 september 2014 heeft de gemeenteraad het rapport ‘Roosendaal: Gezonde Stad’ vastgesteld. Eén 
van de concrete projecten uit dit plan is de realisatie van een nieuwe, herkenbare, compacte 
centrumring. Grotendeels uitgevoerd in éénrichtingsverkeer met meer ruimte voor fietsers, voetgangers 
en vergroening. De huidige centrumring is voor bezoekers onlogisch, onherkenbaar en 
onsamenhangend. De nieuwe ring heeft als doel de herkenbaarheid en de bereikbaarheid van de 
nieuwe compacte binnenstad te verbeteren door een herkenbare en eenduidig vormgegeven route te 
realiseren. De binnenstad wordt fysiek gemarkeerd: een ‘strik om de binnenstad’. 
De nieuwe centrumring bestaat uit de volgende straten: Vughtstraat – Kloosterstraat – Burgemeester 
Prinsensingel – Nispensestraat – Laan van Luxemburg. Deze wegen worden ingericht als 
éénrichtingsweg. De ring wordt gecompleteerd door de Laan van Limburg, de Laan van Brabant, de 
H.G. Dirckxstraat en de Stationsstraat en behouden hun bestaande structuur, inrichting en het 
tweerichtingsverkeer. 
Tijdens twee participatieavonden in juli en september 2015 zijn conceptplannen gepresenteerd aan en 
besproken met ondernemers, bewoners en andere geïnteresseerden. De input van deze 
participatiebijeenkomsten heeft geleid tot scherpere en gewijzigde uitgangspunten van de centrumring. 
Op 21 maart 2016 heeft de binnenstadsdirectie het schetsontwerp van de nieuwe centrumring 
gepresenteerd tijdens de derde publieksbijeenkomst. Het college van burgemeester en wethouders stelt 
de gemeenteraad voor middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de centrumring. 
 
Besluit: 
1.     In te stemmen met de realisatie van de centrumring. 
2.     Het invoeren van éénrichtingsverkeer voor het traject Vughtstraat – Kloosterstraat – Burgemeester 
Prinsensingel – Nispensestraat – Laan van Luxemburg. 
3.     De rijrichting op het traject te bepalen op ‘met de klok mee’. 
4.     De rijsnelheid te bepalen op 30 km/uur. 
5.     Het fietspad te situeren aan de binnenzijde (centrumzijde) van de centrumring. 
6.     Het laten vervallen van 30-50 parkeerplaatsen langs de nieuwe centrumring als gevolg van de 
herinrichting en deze niet te compenseren op maaiveld. 
7.     De wegen Laan van Limburg, de Laan van Brabant, de H.G. Dirckxstraat en de Stationsstraat 
omgewijzigd te laten qua structuur, rijsnelheid, inrichting en rijrichtingen. 
8.     De raad voor te stellen een krediet à € 4.300.00 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 
centrumring en dit te dekken uit de Bestemmingsreserve investeringsimpulsen economie en meer 
specifiek de binnenstad. 
9.     Bij de kadernota van 2017 een bedrag van structureel € 24.000 beschikbaar te stellen vanaf 2018 
voor consequenties op het gebied van beheer. 
10.  De raad voor te stellen bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
11.  Het ingenieursbureau opdracht te geven te komen tot een Definitief Ontwerp (D.O), bestek en 
aanbesteding binnen de gestelde financiële kaders.  
 

Onderwerp: 
Vaststellen nadere regel maatschappelijke initiatieven 2016 
 
Extern bericht: 
Afgelopen januari heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de 
verdeling van de zogenaamde ‘Klijnsmagelden’. Deze gelden worden  ingezet voor de bestrijding van 
armoede bij kinderen en preventie op gebied van armoede. Om de uitvoering mogelijk te maken, heeft 
het college besloten om de Nadere regel voor subsidieverstrekking 2016 “Maatschappelijke initiatieven 
armoedebestrijding (6.1.17) vast te stellen, en de Nadere regels voor subsidieverstrekking 2016 te 
wijzigen. 
 
Besluit: 
1. De Nadere regel voor subsidieverstrekking 2016 “Maatschappelijke initiatieven armoedebestrijding 
(6.1.17) vast te stellen. 
2. De Nadere regels voor subsidieverstrekking 2016 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
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Onderwerp: 
Gemeentegarantie DER BV 
 
Extern bericht: 
Het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV (DER BV) is in 2014 opgericht en is een 100%-
deelneming van de gemeente Roosendaal. In DER BV vindt de aanleg en exploitatie van het 
zogenaamde Smart Climate Grid (SCG) plaats. Het SCG is een duurzaam laagtemperatuur warmtenet. 
De gemeente Roosendaal wil met de aanleg en exploitatie van het warmtenet de restwarmte van 
afvalverwerker Sita benutten. Het doel is de te ontwikkelen wijk Stadsoevers daarmee te voorzien van 
duurzame energie. 
Onlangs is een onderzoek uitgevoerd om het voormalige douanekantoor op de Kade aan te kunnen 
sluiten op het SCG. Om het douanekantoor aan te sluiten is € 750.000 benodigd. Voor dit bedrag moet 
DER BV een lening afsluiten, waarvoor de gemeente Roosendaal een garantstelling afgeeft. 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met het afgeven van een gemeentegarantie ten behoeve van het Duurzaam 
Energiebedrijf Roosendaal B.V. (DER BV). 
2. Akkoord te gaan met bijgevoegde Raadsmededeling, waarin de raad naar zijn wensen en 
bedenkingen wordt gevraagd ten aanzien van de af te geven gemeentegarantie ten behoeve van DER 
BV. 
 

Onderwerp: 
EVZ Molenbeek fase 3 
 
Extern bericht: 
Gemeente Roosendaal en Waterschap Brabantse Delta gaan samen een natuurlijke verbinding 
aanleggen langs de Molenbeek. Daarvoor is samen een projectplan uitgewerkt. Het waterschap legt dat 
in april ter inzage. Er wordt tijdens de inspraakperiode een voorlichtingsavond verzorgd in het 
gemeentehuis van Roosendaal. Daar kunnen vragen worden gesteld over de werkzaamheden en de 
planning. Naar verwachting zullen de werkzaamheden na de zomervakantie worden gestart. 
 
Besluit: 
1. Het projectplan "Ecologische Verbindingszone Molenbeek fase 3" vast te stellen.  
2. De Raad hierover te informeren. 
 

Onderwerp: 
Samenwerkingsovereenkomst Cruijslandse Kreken & Smalle Beek 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat wethouder Theunis op 1 april een 
overeenkomst kan ondertekenen, waardoor de gemeente Roosendaal gaat deelnemen aan het project 
Cruijslandse Kreken & Smalle Beek. Het is een gezamenlijk project van de boeren in de streek, de 
provincie, het waterschap, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de gemeenten Steenbergen en 
Roosendaal. Met elkaar gaan deze partijen een uitvoeringsprogramma maken, voor een robuuster 
watersysteem en betere ecologische en recreatieve samenhang in het gebied. Het 
uitvoeringsprogramma draagt bij aan de Roosendaalse projecten “Kasteel van Wouw”, “Agrarisch 
Landschapsbeheer” en “Recreatieve Verbindingen” 
 
Besluit: 
Wethouder Theunis te machtigen tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Cruijslandse 
Kreken & Smalle Beek. 
 

 

 
 
 
 
 


