
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 3 april 2018 
 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27-03-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27-03-2018 worden vastgesteld  
2. Het verslag d.d. 3 april 2018 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: 
Herontwikkeling Roselaarplein 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met 
Engelen Vastgoed BV om gezamenlijk te bezien of er een herontwikkeling van het Roselaarplein ter hoogte 
van het busstation kan plaatsvinden. Uitgangspunt van de planvorming is de realisatie van een begane 
grond met winkels/woningen met daar bovenop appartementen. Daarbij zullen de kiosken die met de rug 
naar het busstation staan worden gesloopt en wordt de kantorenwand op de eerste verdieping van de 
Roselaar er bij de herontwikkeling betrokken. In de komende tijd wordt de haalbaarheid van planvorming 
bezien waarna consultatie van de omgeving en verdere besluitvorming aan de orde is. Tegelijk zal een 
nieuwe locatie voor de bushaltes moeten worden gevonden. 
 
Besluit: 
1.     Een intentieovereenkomst aan te gaan met Engelen Vastgoed BV inzake de herontwikkeling van het 
busstation aan het Roselaarplein ten behoeve van de in de overeenkomst nader geschetste woningbouw 
met een commerciële plint van winkels en/of horeca; 
2.     vast te stellen de kaders waarbinnen de nadere planontwikkeling moet passen om tot de vervolgstap 
(een realisatieovereenkomst) te komen; 
3.     kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van bushaltes die busstation 
Roselaarplein kunnen vervangen. 
 

Onderwerp: 
Actualisatie diverse regelgeving 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester (afzonderlijk) hebben, ieder voor zover 
het hun bevoegdheden betreft, besloten om een aantal regelingen op het gebied van het ambtenarenrecht 
en de Verordening voor de bezwaarschriften te actualiseren. Dit is noodzakelijk vanwege de digitalisering 
van werkprocessen en de autonome wijze van werken in de interne organisatie. 
De regelingen op het gebied van het ambtenarenrecht betreffen de Regeling gemeenschappelijke 
rechtspositionele kamer, het Reglement Commissie van werk naar werk en de Procedureregeling 
functiebeschrijving en –waardering gemeente Roosendaal. Voor de wijziging van de Procedureregeling 
wordt toestemming aan de Commissie voor het Georganiseerd Overleg gevraagd. 
Daarnaast is een jaarverslag opgesteld over de werkzaamheden van de gemeenschappelijke 
rechtspositionele kamer. Deze is sinds 1 mei 2017 in functie. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening voor de bezwaarschriften te actualiseren voor zover 
het hun bevoegdheden betreft. 
 
Besluit: 
1.    De wijziging van de Regeling gemeenschappelijke rechtspositionele kamer vast te stellen; 
2.    kennis te nemen van het jaarverslag 2017 van de gemeenschappelijke rechtspositionele kamer; 
3.    de gewijzigde Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering gemeente Roosendaal vast te 
stellen, onder voorbehoud van instemming van het Georganiseerd Overleg; 
4.    de Commissie voor het Georganiseerd Overleg vragen om instemming met de gewijzigde 
Procedureregeling functiebeschrijving- en waardering; 
5.    de wijziging van het Reglement Commissie van werk naar werk vast te stellen; 
6.    de Verordening voor de bezwaarschriften vast te stellen voor zover het de bevoegdheden van het 
college en de burgemeester betreft; 
7.    de raad voor te stellen de Verordening voor de bezwaarschriften vast te stellen voor zover het zijn 
bevoegdheid betreft. 
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Onderwerp: 
Vaststelling wijzigingsplan 4 locaties Buitengebied Roosendaal en Nispen 
 
Extern bericht: 
Het ontwerpwijzigingsplan 4 locaties Buitengebied Roosendaal en Nispen, dat is vervaardigd op grond van 
artikel 3.6, lid 1, onder a., van de Wet ruimtelijke ordening, heeft vorig jaar ter inzage gelegen. 
Dit plan heeft tot doel het herbestemmen van voormalige bedrijfswoningen als burgerwoning 
(Vroenhoutseweg 9, Heirweg 6 en Huijbergseweg 34), dan wel de agrarische bedrijfsbestemming in een 
loonbedrijf (Hogeweg 4). Daarbij wordt het agrarisch bouwvlak opgeheven en ter plaatse waar een 
woonbestemming c.q. een bedrijfsbestemming wordt aangegeven.  
In het kader van de door dit wijzigingsplan te doorlopen vaststellingsprocedure is er één zienswijze 
ingediend. Aan het gestelde in deze zienswijze kan worden tegemoetgekomen. 
Naar aanleiding van de zienswijze en enkele ambtshalve wijzigingen worden in het plan wijzigen 
aangebracht, reden waarom het plan gewijzigd wordt vastgesteld. 
Na de vaststelling wordt een termijn opengesteld van 6 weken, waarbinnen de mogelijkheid bestaat voor 
belanghebbenden om beroep in te stellen bij de Raad van State. 
 
Besluit: 
1.    Akkoord gaan met het verzoek van drie particulieren om de geldende agrarische bedrijfsbestemming te 
veranderen in een woonbestemming en het verzoek van één particulier om de geldende agrarische 
bedrijfsbestemming te veranderen in een bedrijfsbestemming voor een loonbedrijf. 
2.    Het hiertoe strekkende wijzigingsplan 4 locaties Buitengebied Roosendaal en Nispen –gewijzigd- vast 
te stellen in verband met de ingediende zienswijze en enkele ambtshalve aanpassingen.  
 

Onderwerp: 
Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen West-Brabant 
 
Extern bericht: 
Eerder zijn in regionaal verband een detailhandelsvisie en een bijbehorende uitvoeringsagenda 
vastgesteld. Op basis van deze visie en uitvoeringsagenda is nu een regionaal afsprakenkader opgesteld 
waarin is aangegeven hoe de regiogemeenten deze afspraken gaan uitvoeren. 
 
Besluit: 
In te stemmen met het regionale afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen West-Brabant, zoals 
vastgesteld in het Regionaal Ruimtelijk Overleg van 13 december 2017. 
 

Onderwerp: 
50e Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stemde in met de voorgenomen 50e wijziging van de 
arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Roosendaal. Dit voorgenomen besluit wordt nu ter 
instemming voorgelegd aan het Georganiseerd Overleg. Het gaat hierbij om een formaliteit. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de voorgenomen 50e wijziging van de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente 
Roosendaal. 
2. Voorleggen ter instemming aan het Georganiseerd Overleg. 
 

 
 
 


