
 

 

pagina 1 

B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 7 APRIL 2015. 
 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering 31 maart 2015; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 31 maart 2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 07-04-2015 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  
 

Onderwerp: 
Wijzigen Klachtenverordening  
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2013 is een nieuwe Klachtenverordening in werking getreden. Hiermee werd onder meer 
bevorderd dat klachten in eerste instantie informeel afgehandeld worden en dat de klachtencoördinator 
hierbij een actievere rol zou krijgen binnen het klachtenproces. na 2 jaar is het klachtenproces 
geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan heeft het college en de burgemeester, ieder voorzover het zijn 
bevoegdheden betreft, de Klachtenverordening op een aantal onderdelen gewijzigd. Het college zal ook 
de raad voorstellen de Klachtenverordening te wijzigen op deze punten. 
 
Besluit: 
1. De Klachtenverordening te wijzigen door het college en de burgemeester, ieder voorzover het zijn 
bevoegdheden betreft  conform bijgevoegd wijzigingsbesluit; 
 
2. de raad voor te stellen de Klachtenverordening te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit 
middels bijgevoegd raadsvoorstel. 
 

Onderwerp: 
46e wijziging arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Roosendaal 
 
Extern bericht: 
In verband met de CAO-afspraken 2013-2015 en wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid dient de 
arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Roosendaal te worden gewijzigd. 
 
Besluit: 
Vast te stellen de 46e wijziging van de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Roosendaal. 
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Onderwerp: 
Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een distributiecentrum op Borchwerf 
II Veld B 
 
Extern bericht: 
Op 16 januari 2015 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een 
distributiecentrum op Borchwerf II, Veld B, kavel B01 (het gebied tussen de Vaartkant, Gastelseweg en de 
spoorlijn Roosendaal - Rotterdam). Het bouwplan wijkt op een aantal punten af van het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan Borchwerf II, Veld B. De grootste afwijkingen betreffen de kavelgrootte en de 
bouwhoogte. Om medewerking te kunnen verlenen aan dit bouwplan is een 
omgevingsvergunningprocedure afwijking bestemmingsplan noodzakelijk zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 
1 onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
Op 11 februari 2015 heeft de gemeenteraad een voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 
De ontwerpbeschikking en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben vanaf 13 februari 2015 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het bouwplan is op 
verzoek van de aanvrager op een aantal kleine en ondergeschikte onderdelen gewijzigd. Het bouwplan is 
nog steeds in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft dan ook besloten om de raad voor te stellen om de benodigde definitieve verklaring van 
geen bedenkingen af te geven, waarna het college de omgevingsvergunning kan verlenen. 
 
Besluit: 

1. In het kader van de procedure omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan ten behoeve van de 
oprichting van een distributiecentrum op Borchwerf II Veld B, Kavel B01 (het gebied tussen de Vaartkant, 
Gastelseweg en de spoorlijn Roosendaal - Rotterdam) de raad te vragen om een definitieve verklaring 
van geen bedenkingen af te geven, overeenkomstig het bijgevoegd raadsbesluit en raadsvoorstel; 

2. na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad, de gevraagde 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Onderwerp: 
Opheffing Gemeente Roosendaal Commanditaire Deelneming B.V. 
 
Extern bericht: 
Nadat in juli 2014 de samenwerking met Proper Stok en Bouwfonds in Stadsoevers is beëindigd, neemt 
het college van burgemeester en wethouders noodzakelijke acties om de Gemeente Roosendaal 
Commanditaire Deelneming B.V. op te heffen.  
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst voor de kwijtschelding door de Gemeente 
Roosendaal van haar vordering op Gemeente Roosendaal Commanditaire Deelneming B.V. 
 
2. In te stemmen met de opheffing van de Gemeente Roosendaal Commanditaire Deelneming B.V. 
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Onderwerp: 
Kaders voor een samenwerkingsovereenkomst: de realisatie van een cultuurcluster 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal onderschrijft het belang van een gezonde culturele infrastructuur met het oog 
op de vorming van onze jeugd, volwassenen (een leven lang leren) en de leefbaarheid en sociale cohesie 
in onze gemeente. Cultuur levert daarnaast ook een bijdrage aan de economie, de leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van Roosendaal als woonomgeving. De huidige economische tijd vergroot het belang 
van verregaande samenwerking of samenvoeging, efficiency en het ontwikkelen van (publiek) 
ondernemerschap. De uitdaging is om in het Roosendaalse culturele landschap te komen tot innovatie en 
daarom slaan betrokken partijen de handen in een. De gemeente is op 5 december jl. een 
intentieovereenkomst aangegaan met schouwburg De Kring om te komen tot een cultuurcluster op de 
gedroomde locatie in het hart van de stad, het Tongerloplein. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het 
benodigde voorbereidende werk. Voor het erfgoedcentrum: een combinatie van museum en front-office 
taken van het archief, is een concept uitgewerkt. Er is getekend en gerekend aan de bouwplannen. Een 
verbouwing die het cultuurcluster moet versterken en voor een prachtige uitstraling richting het 
Tongerloplein zal zorgen en de prachtige tuin van het Tongerlohuys beter toegankelijk en zichtbaar 
maakt.  Daarnaast hebben De Kring en gemeente afspraken met elkaar gemaakt over de voorwaarden 
waaronder de realisatie kan plaatsvinden. Hierop hebben zowel het bestuur van De Kring als het college 
van burgemeester en wethouders hun akkoord gegeven. Daarmee kan de realisatie van het cultuurcluster 
van start gaan.  

Besluit: 
1. De notitie “kaders voor een samenwerkingsovereenkomst: de realisatie van een cultuurcluster” (bijlage 
1) vast te stellen en deze kaders te laten verwerken in een samenwerkingsovereenkomst met De Kring. 

2. De wethouder cultuur te mandateren om toe te zien op de uitwerking van de 
samenwerkingsovereenkomst en deze te ondertekenen. 

3. De exploitatie van het museum en de niet wettelijke publiekstaken (frontoffice) van het archief onder 
voorbehoud van het advies van de Ondernemingsraad per 1 januari 2016 over te dragen aan De Kring. 

4.  Mee te werken aan de overgang per 1 januari 2016 van de vaste medewerkers van het museum zoals 
genoemd in de notitie (onderdeel 4.1.a), naar De Kring. 

5. Een maatwerktraject te starten voor de oproepkrachten van het museum met als doel om op termijn 
over te gaan naar De Kring. 

6.  De inzet van medewerkers die betrokken zijn bij de niet-wettelijk publiekstaken van het archief mee te 
nemen in de verdere uitwerking regionalisering archief (WBA). 

7. De portefeuillehouder P&O te mandateren om de personele consequenties te bespreken met het 
Georganiseerd Overleg (GO) en daar waar nodig in dit kader aanvullende afspraken te maken met de 
bonden. 
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8.  In te stemmen met de verbouwing en renovatie van het Tongerlohuys en het schouwburg gebouw. 

9. De Kring te verzoeken ten behoeve van deze garantstelling een sluitende businesscase te overleggen. 

10. Ten behoeve van de investering door Stichting Schouwburg De Kring ad. 830.000,- euro een 
gemeentegarantie af te geven onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de 
gemeenteraad. 

11.  In te stemmen met een eenmalige impuls ten behoeve van het erfgoedcentrum en deze te 
maximeren op 200.000,- euro. 

12.  Deze impuls taakstellend binnen de huidige exploitatie en investeringen van culturele clustering op 
te vangen. 

13. De gemeenteraad via het bijvoegde raadsvoorstel te vragen om een krediet ad 970.000,- euro 
beschikbaar te stellen voor de renovatie en de verbouwing aan het Tongerlohuys en de corridor. 

14. De gemeenteraad te vragen om in te stemmen met het voorstel om de vrijvallende kapitaallasten  van 
de verkocht panden aan te wenden voor de kapitaallasten van de investeringen t.b.v. het Tongerlohuys 
ad. 970.000,- euro. 

15. De gemeenteraad in overeenstemming met de gemeentelijke financiële voorschriften  in de 
gelegenheid stellen zijn wensen en bedenkingen te geven ten aanzien van het voornemen van het 
college om een gemeentegarantie af te geven. 

16. De bijgevoegde begrotingswijziging door de gemeenteraad vast te laten stellen. 
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Onderwerp: 
Regionalisering Archief 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om te komen tot één West 
Brabants Archief en stelt de gemeenteraad voor dit advies over te nemen. Het gemeentearchief 
Roosendaal zal samen met het archiefonderdeel van het Historisch Centrum Het Markiezenhof en het 
Regionaal Archief West-Brabant opgaan in een nieuwe archieforganisatie. 
De archieftaken in Roosendaal worden ontvlecht in back-office en front-office taken. De back-office taken 
van het gemeentearchief als opslag, raadpleging, dienstverlening en educatie worden in een centrale 
vestiging in Bergen op Zoom gerealiseerd. In Roosendaal zal een front-office voor dienstverlening en 
publieksactiviteiten blijven bestaan. De front-office taak van het archief zal samen met het museum een 
plaats innemen in het nieuwe cultuurcluster. Deze taak draagt bij aan cultuureducatie en het behoud van 
het cultureel erfgoed. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de bijgaande business case’ Samenwerking West Brabantse archiefinstellingen’, 
onder voorbehoud van advisering door de Ondernemingsraad. 
2. In beginsel instemmen om de business case vorm te geven in de figuur van een gemeenschappelijke 
regeling (GR) West-Brabants Archief (WBA) zoals voorgesteld in deze business case en dit voornemen 
mee te delen aan de gemeenteraad. 
3. Opdracht te geven aan de stuurgroep ‘regionalisering archief’ om een definitieve gemeenschappelijke 
regeling op te stellen, op basis van en binnen de raambegroting van deze business case, en deze uiterlijk 
datum 1 december 2015 ter goedkeuring voor te leggen aan uw college en gemeenteraad. 
4. Onder voorbehoud van het advies van de Ondernemingsraad in te stemmen met het per 1 januari 2016 
onderbrengen van de front office taken van het huidige gemeentearchief in het Cultuurcluster conform het 
gestelde in de adviesnota. 
5. De portefeuillehouder P&O te mandateren om de personele consequenties te bespreken met het 
Georganiseerd Overleg (GO) en daar waar nodig in dit kader aanvullende afspraken te maken met de 
bonden. 
6. Opdracht te geven aan de Algemeen Directeur om de huurovereenkomst voor het pand Markt 35 tijdig 
voor het aflopen van de huidige termijn op 1 februari 2017 op te laten zeggen. 
7. Het incidentele tekort 2016 ad € 55.000,-- als gevolg van frictiekosten inbrengen in de Kadernota 2016. 
 

Onderwerp: 
Grondprijsbeleid gemeente Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Ontwikkelingen in de markt geven aanleiding tot het aanpassen van het gemeentelijk grondprijsbeleid. Dit 
beleid is relevant wanneer grond nog moet worden uitgegeven. Voor de woningmarkt, kantoren, 
detailhandel en maatschappelijke voorzieningen stelt het college van burgemeester en wethouders de 
gemeenteraad voor om af te stappen van vaste grondprijzen en deze te vervangen door normatieve 
residuele grondprijzen. De residuele waarde is de waarde die resteert wanneer stichtingskosten en btw 
worden afgetrokken van de verkoopwaarde. Normatief wil zeggen dat deze prijzen afhankelijk zijn van de 
locatie, maar wel voorafgaande aan de reservering van de grond  voor een potentiële klant worden 
vastgesteld.  
Het college stelt dit voor om flexibeler op de marktvraag in te kunnen spelen. Er is geen aanleiding om de 
comparatieve methode (vergelijken) voor het vaststellen van grondprijzen te veranderen op de 
bedrijventerreinmarkt. Zorgvastgoed valt niet langer meer onder het begrip ‘maatschappelijke voorziening’ 
maar wordt overeenkomstig het grondprijsbeleid dat geldt voor woningen behandeld. De koppeling van de 
prijzen van plantsoenstroken met de prijs van een vrije kavel wordt losgelaten. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen het gewijzigde grondprijsbeleid vast te stellen.  
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Onderwerp: 
Flexibilisering verkoop plantsoengrond 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2012 traden nieuwe regels in werking voor de verkoop van gemeentelijk plantsoengrond aan 
particulieren. Inmiddels is er twee jaar gewerkt met deze regels met een tussentijdse evaluatie in juni 2013. 
Om nog meer tegemoet te kunnen komen aan de wensen van inwoners is maatwerk gewenst. In 
bijzondere situaties kan het college van burgemeester en wethouders besluiten gebruik te maken van 
uitzonderingsmogelijkheden. Een en ander zonder afbreuk te doen aan het belang van de Kaders voor 
verkoop van plantsoengrond. Daarnaast heeft het college de hoofdgroenstructuurkaart voor de kern 
Roosendaal opnieuw vastgesteld naar aanleiding van een klein aantal aanpassingen. 
 
Besluit: 
1. De Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal overeenkomstig bijgevoegde bijlage vast te 
stellen en in werking te laten treden per 15 april 2015; 
 
2. intrekking van de Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal vastgesteld 11 juni 2013, in 
werking getreden 1 juli 2013; 
 
3. bijgevoegd aanvraagformulier verkoop plantsoengrond vast te stellen; 
 
4. de hoofdgroenstructuurkaart voor de kern Roosendaal opnieuw vast te stellen; 
 
5. dit besluit af  te kondigen in het Gemeenteblad en te publiceren in Stadserf en op de website. 
 

Onderwerp: 
Landschappen van Allure project De Zoom 
 
Extern bericht: 
De provincie Noord-Brabant wil de ecologische, recreatieve en cultuurhistorische kwaliteiten van drie 
gebieden in Noord-Brabant versterken via de regeling Landschappen van Allure. Het gaat om de 
Maashorst, het Groene Woud en de Brabantse Wal. De gemeente Roosendaal is bij dat laatste gebied 
betrokken. Voor de Brabantse Wal is een aantal projecten uitgewerkt, waaronder het project De Zoom 
waaraan Roosendaal deel neemt. Dit project is geënt op de turfgeschiedenis van West-Brabant en het 
bestaat uit de Route van de Turf als verbindend element en de gebiedsontwikkelingen Bergsche Heide, 
Lievensberg, Landgoed Wouwse Plantage en Landgoed Visdonk. Een aantal onderdelen is inmiddels 
gerealiseerd, zoals de turftentoonstelling in het MEC en het Gedenkbos fase 2 op Visdonk. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft nu de ontwerpen vastgesteld voor de reconstructie van het 
Turfvaartaquaduct bij Nispen, drie fietspadentrajecten en de uitbreiding van het parkeerterrein op Visdonk. 
Hiermee kan de realisatiefase van die deelprojecten van start gaan. Het totale project De Zoom moet eind 
2016 gereed zijn. 
 
Besluit: 
De ontwerpen voor deelprojecten uit het Landschappen van Allure project De Zoom vast te stellen en vrij te 
geven voor de realisatie. 
 

 


