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B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 1 APRIL 2014. 
 
 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25 maart 2014; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25 maart 2014 worden vastgesteld.  
2. De besluitenlijst d.d. 1 april 2014 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: 
Toetreding van Roosendaal tot Stedennetwerk G32. 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal gaat een aanvraag doen om te kunnen toetreden tot het 
Stedennetwerk G32. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt dat de deelname 
aan het stedenverband een nuttige meerwaarde heeft voor het aanpakken en oplossen 
van ruimtelijk, economisch en sociaal-maatschappelijke vraagstukken en grootstedelijke 
problematiek binnen de gemeente. Via de G32 kan de gemeente nadrukkelijk profiteren 
van korte lijnen en directe contacten met de verschillende ministeries, Tweede Kamer en 
Europa. Daarnaast kan men via de G32 ook toegang krijgen tot eventuele extra financiële 
middelen expliciet bestemd voor dit landelijke netwerk. Het college zal zo spoedig mogelijk 
het verzoek richten tot het Dagelijks Bestuur van het Stedennetwerk G32 om te kunnen 
toetreden. Een definitief besluit over de aanvraag zal plaatsvinden in de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van de G32 van 18 september aanstaande. 
 
Besluit: 
1. Instemmen met verzoek tot toetreding van Roosendaal tot het Stedennetwerk G32. 
2. Bijgevoegde brief laten uitgaan waarin formeel het bestuur van het Stedennetwerk G32 

wordt verzocht om Roosendaal te laten toetreden. 
3. De bijdrage van € 21.230 ten laste te brengen van E00500 Bestuurlijke samenwerking. 
4. Eén jaar na toetreding tot het Stedennetwerk G32 wordt de waarde van het 

lidmaatschap geëvalueerd.   
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 Onderwerp: 
Aanbesteding Klantcontactsysteem voor KCC-BERM. 
 
Extern bericht: 
De Colleges van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk 
en Roosendaal hebben de directies opdracht gegeven tot vorming van een gezamenlijk 
Klantcontactcentrum (KCC) voor de kanalen internet en callcenter met 
doorgroeimogelijkheid naar balie en postverwerking (besluit Etten-Leur, Bergen op Zoom in 
december 2011; Roosendaal in januari 2012 en Moerdijk in mei 2012). Voor de vorming 
van een (regionaal) KCC is het noodzakelijk om gezamenlijk een applicatie voor een 
klantcontactsysteem aan te schaffen. Deze aanschaf gebeurt via Europese aanbesteding. 
De kosten hiervoor zijn destijds voorzien in het businessplan van 2011. 
 
Besluit: 
1. Instemmen met het starten van de gezamenlijke (Europese) aanbestedingsprocedure 

voor de aanschaf van een Klantcontactsysteem (KCS) voor KCC-BERM conform 
eerdere besluitvorming, die door gemeente Roosendaal gecoördineerd wordt. 

2. Gemeente Bergen op Zoom (als gastgemeente KCC) aanstellen als administratief-
juridisch opdrachtgever voor de aanbesteding. 

3. Instemmen met de ‘overeenkomst lastgeving aanbesteding Klantcontactcentrum’ en 
hiertoe de portefeuillehouder Dienstverlening machtigen om de overeenkomst namens 
het college van burgemeester en wethouders te ondertekenen. 
 

Onderwerp: 
Start inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan ‘Woonvoorziening ’t Zand’. 
 
Extern bericht: 
In overleg met de Stichting Dag en Woonvoorziening Verstandelijk Gehandicapten (SDW) 
is besloten een deel van de locatie ’t Zand te bestemmen voor de bouw van een nieuw 
woonzorgcomplex voor senioren met een beperking. De beoogde nieuwbouw dient ter 
vervanging van een aantal bestaande, verouderde en te kleine locaties elders in 
Roosendaal. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan laat de beoogde bouw niet toe. 
Daarom is het noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Het gaat om een 
perceel aan de Zundertseweg, gelegen tussen het aanwezige woonwagencentrum en een 
bestaande woning. De beoogde woonzorgvoorziening wordt in twee bouwlagen opgericht 
en biedt huisvesting aan 56 cliënten (groepswoningen voor 40 cliënten en 16 individuele 
appartementen voor meer zelfstandig wonen). Er is zorgvuldig gekeken naar de 
stedenbouwkundige inpassing van het complex in het gebied, mede met het oog op 
eventuele toekomstige ontwikkelingen in ’t Zand. Er wordt voorzien in voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. De ontsluiting van de woonvoorziening vindt plaats 
via een bestaande in-/uitrit aan de Zundertseweg. Het college heeft ermee ingestemd, dat 
het nieuwe bestemmingsplan in de inspraak wordt gebracht. Ook zal tegelijkertijd met de 
inspraak het overleg met provinciale en andere externe instanties zoals het Waterschap 
worden opgestart. 
 
Besluit: 
1. Het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Woonvoorziening ’t Zand’ in de inspraak te 

brengen en het plan in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening naar de gebruikelijke instanties te sturen. 

2. Indien in het kader van inspraak en/of overleg geen reacties inkomen, direct de 
vaststellingsprocedure op te starten. 
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Onderwerp: 
2

e
 Wijziging legesverordening 2014. 

 
Extern bericht: 
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning 
zoals bedoeld in de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht worden bepaald aan de 
hand van de bouwkosten van een project. De bouwkosten worden door de aanvrager 
vermeld op het aanvraagformulier. Om te bepalen of de door de aanvrager opgegeven 
bouwkosten reëel zijn, wordt al sinds enige jaren door de gemeente een herberekening 
uitgevoerd op basis van de ROEB-lijst. ROEB staat voor Regionaal Overleg Eindhoven 
Bouwtoezicht. Deze lijst kent normbedragen voor verschillende bouwwerken, die zijn 
vastgesteld door ter zake deskundige. De lijst wordt door de meeste gemeenten in de 
omgeving gehanteerd. Recent is uit jurisprudentie gebleken dat deze lijst uitsluitend mag 
worden toegepast indien deze lijst is geformaliseerd. Het college heeft daarom besloten de 
raad voor te stellen de legesverordening 2014 te wijzigen en de ROEB-lijst vast te stellen 
als onderdeel van de legesverordening 2014. 
  
Besluit: 
De raad voor te stellen de 2

e
 wijziging van de legesverordening 2014 vast te stellen 

conform bijgevoegd raadsvoorstel. 
 

 


