
 
 
 
 

 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 4 april 2017 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 28-03-2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 28-03-2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 4 april 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. 
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Onderwerp: 
Continuering Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) 
 
Extern bericht: 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor de jaren 2015 en 2016 budget 
beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De HHT is aanvullend op de 
maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp Plus. Het ministerie stelt vanaf 2017 de HHT-gelden niet meer (zoals 
in 2015 en 2016) via een decentralisatie-uitkering beschikbaar, maar heeft een bedrag toegevoegd aan de 
integratie-uitkering Wmo. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de HHT conform de 
voorwaarden in 2015 en 2016 voort te zetten. 
 
Besluit: 
1. De dienstencheques Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voort te zetten conform dezelfde voorwaarden als in 
2015 en 2016. 
2. In te stemmen met het digitaliseren van de dienstencheques. 
3. De nog beschikbare middelen €179.798,74 van de HHT-regeling in de bestemmingsreserve decentralisatie-
uitkeringen beschikbaar te stellen voor 2017 en dit mee te nemen in de Bestuursrapportage 2017.  
 

Onderwerp: 
Financiering voedselbank 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Voedselbank Goed Ontmoet voor 2017 een 
subsidie toe te kennen van € 20.000,-. Gemeente Roosendaal gaat met de andere gemeenten waar de 
voedselbank actief is in gesprek om te komen tot afspraken over een evenredige bijdrage aan de voedselbank 
Goed Ontmoet vanaf 2018. 
 
Besluit: 
1. Stichting de Voedselbank Goed Ontmoet voor 2017 een subsidie te verlenen ad € 20.000,-. 
2. Te komen tot regionaal gedragen afspraken over een evenredige bijdrage aan het functioneren van de 
voedselbank Goed Ontmoet vanaf 2018. 
3. De nader regel ‘Voedselbank Goed Ontmoet’ vast te stellen. 
4. De Nadere Regels 2017 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
 

Onderwerp: 
Voorbereidingskrediet vooruitlopend op grondexploitatie Stadsoevers Oost 
 
Extern bericht: 
In verband met de voorgenomen herontwikkeling van het gebied ten oosten van de Roosendaalse Vliet heeft 
het college van burgemeester en wethouders budget beschikbaar gesteld. Dit budget is benodigd voor 
communicatie, voorbereiding wijzigen bestemmingsplan en het invulling geven aan de deelplannen, zoals 
herbestemming EKP, vestiging school en de placemaking als tijdelijke invulling in het gebied. 
 
Besluit: 
1.    Krediet beschikbaar stellen van € 200.000. 
2.    Te dekken uit de geraamde bijdrage t.b.v. het sluitend maken van de GREX Stadsoevers. 
3.    De resterende ruimte op de geraamde bijdrage t.b.v. sluitend maken GREX Stadsoevers in de 
meerjarenbegroting vrij laten vallen vanwege het feit dat deze niet meer noodzakelijk is door het treffen van de 
verliesvoorziening. 
4.    De vrijval benutten voor het structureel dekken van de huidige lasten van een aantal panden in het 
plangebied en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het structurele probleem van de 
Bestemmingsreserve Vastgoed. 
5.    E.e.a. verwerken in de BERAP 2017 en de daarbij op te stellen begrotingswijziging. 
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Onderwerp: 
Overhevelen budget Agrarisch Landschapsbeheer 
 
Extern bericht:. 
De gemeente is al sinds 2008 succesvol met het project Agrarisch Landschapsbeheer. Deze regeling waarbij de 
landschappelijke kwaliteit wordt verbeterd, wordt uitgevoerd door het Brabants Landschap. De Provincie 
verdubbelt het gemeentelijke budget. Er wordt nu geld uit de periode 2012-2016 overgeheveld naar de periode 
2016-2020. 
 
Besluit: 
1. Instemmen om middelen Agrarisch Landschapsbeheer 2012-2016 à € 54.901,90 over te hevelen naar 
periode 2016-2020. 
2. E.e.a. begrotingstechnisch mee te nemen met de BERAP 2017. 
 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Recreatiepark De Stok 
 
Extern bericht: 
Bestemmingsplan ‘Recreatiepark De Stok fase 1’ is ruimschoots ouder dan 10 jaar en dus toe aan herziening. 
Het betreft een actualiseringsplan, waarin de huidige situatie en de bestaande bouwrechten worden vastgelegd 
met behulp van actuele regels. De enige ontwikkeling die in het gebied mogelijk wordt gemaakt, is de bouw van 
een hotel naast en behorende bij de sauna.  
Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de zomer van 2016 ter inzage gelegen in het kader van de 
vaststellingsprocedure. Naar aanleiding van dit plan zijn in totaal zeven zienswijzen ingediend. Met het oog 
hierop is een zienswijzennota opgesteld, die als bijlage behoort bij het vaststellingsbesluit. Daarin is 
aangegeven wat er is gedaan met de geleverde inbreng. Gevolg is dat het bestemmingsplan op een aantal 
onderdelen wordt aangepast. Daarnaast zijn nog enkele wijzigingen noodzakelijk, waartoe ambtshalve 
aanpassingen in het bestemmingsplan worden aangepast. Het college van burgemeester en wethouders stelt 
de gemeenteraad voor om over te gaan tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Recreatiepark de Stok”, 
NL.IMRO.1674.2070RECREATIEPARKD-0401, (incl. alle bijbehorende rapportages) gewijzigd vast te stellen, 
met afhandeling van de ingekomen zienswijzen conform de hierop betrekking hebbende Nota zienswijzen, 
overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit.  
 

Onderwerp: 
Definitief Herstructureringsplan WVS en Ketensamenwerking 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het definitieve Herstructureringsplan WVS 
en Ketensamenwerking. Al in 2015 hebben de colleges van de negen WVS-gemeenten de keuze gemaakt voor 
de omvorming van WVS naar een leerwerkbedrijf. In nauwe samenwerking tussen de negen gemeenten, WVS-
groep en de werkpleinen Hart van West Brabant en ISD Brabantse Wal is de vastgestelde visie in 2016 verder 
verfijnd en er zijn nadere kaders en koers voor de uitvoering van de herstructurering van de WVS-Groep naar 
een leerwerkbedrijf opgesteld. Hiermee wordt meer richting gegeven aan de vormgeving van het leerwerkbedrijf 
WVS en de activiteiten die nodig zijn om naar het streefmodel te komen. 
Het concept herstructureringsplan is met alle gemeenteraden besproken in het eerste kwartaal van 2017. Het 
herstructureringsplan is, op basis van de geleverde input aangepast naar een definitieve versie. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de notitie “Van denken naar doen; bestuurlijke en beleidsmatige kaders en koers” en deze 
ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
2. In te stemmen met het werkbudget van € 138.050 voor 2017 en 2018. Hiervan € 69.025 (2017) te 
verantwoorden via de berap en € 69.025 (2018) incidenteel mee te nemen bij de Kadernota 2018 en en dit ter 
besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
3. Het onderliggende “Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking Participatiewet” vast te stellen en 
deze ter kennisname mee te sturen aan de raad. 
4. Kennis nemen van bijgaande bestuurlijke reactie op de door de Raden ingediende zienswijzen en/of 
aandachtspunten. 

 


