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B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 8 APRIL 2014. 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 1 april 2014; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 1 april 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 8 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: 
Overdracht herstructureringsdossier gemeenschappelijke regeling WVS West Noord Brabant. 
 
Extern bericht: 
Op 10 maart 2014 vond het portefeuillehouderoverleg Sociale Werkvoorziening plaats. In dit overleg 
zijn verschillende toekomstscenario‟s besproken hoe de gemeenten in de toekomst om kunnen gaan 
met de gemeenschappelijke regeling in het kader van de sociale werkvoorziening. De negen betrokken 
gemeenten hebben afgesproken om het scenario verder uit te werken dat is gebaseerd op een 
geografische splitsing, tussen enerzijds de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht 
en anderzijds Rucphen, Zundert, Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge en Roosendaal, qua 
arbeidsontwikkeling. Wel blijft er sprake van een gezamenlijke uitvoering van taken zoals 
directievoering en bedrijfsondersteunende diensten. Op basis van deze uitwerking wordt definitieve 
besluitvorming voorbereid. 
 
Besluit: 
1. De eindrapportage bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling SW vaststellen.  
2. Het in de Eindrapportage bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling genoemde scenario 3 als 

denkrichting verder uitwerken en in dit kader een nieuwe bestuursopdracht opstellen.  
 

Onderwerp: 
Vaststellen subsidieregel 3.1.5 transitiefonds verenigingen. 
 
Extern bericht: 
In de raadsvergadering op 13 november 2013 is het amendement alloceren transitiefonds 
aangenomen. Dit is gedaan ten behoeve van transities van verenigingen in het kader van anders 
subsidiëren en zelfbeheer sportaccommodaties. Voor de uitvoering hiervan is het noodzakelijk dat de 
regeling opgenomen wordt in de Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014 en dat opnieuw worden 
vastgesteld door het college. 
 
Besluit: 
Conform bijgevoegd concept de Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014 te wijzigen door de 
nadere regel 3.1.5 Transitiefonds verenigingen toe te voegen. 
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Onderwerp: 
Aanwijzingsbesluiten invordering parkeerbelastingen. 
 
Extern bericht: 
Cannock Chase Public verzorgt de invordering van de parkeergelden. Medewerkers van dit bedrijf 
moeten worden aangesteld als onbezoldigd ambtenaar en gemandateerd worden om de invordering 
van de parkeerbelastingen uit te voeren. De dwanginvordering wordt eveneens uitgevoerd door 
Cannock Chase Public. De deurwaarders van dit bedrijf moeten hiertoe aangewezen worden. Door 
wijzigingen in de personeelsformatie dienen de aanstellings- en aanwijzingsbesluiten te worden 
geactualiseerd. Het college heeft deze besluiten genomen. 
 
Besluit: 
1. De medewerkers van Cannock Chase Public, conform bijgevoegd concept-besluit, aan te stellen 

tot onbezoldigd ambtenaar.  
2. De deurwaarders van Cannock Chase Public, conform bijgevoegd concept-besluit, aan te stellen 

als onbezoldigd ambtenaar en aan te wijzen als belastingdeurwaarder voor de inning van 
parkeergelden. 

3. Alle eerdere aaanstellings- en aanwijzingsbesluiten in te trekken.  
 

Onderwerp: 
Vervangingsregeling gemeentesecretaris. 
 
Extern bericht: 
Het college heeft de vervanging van de gemeentesecretaris geregeld door een drietal 
locosecretarissen aan te wijzen. 
 
Besluit: 
De vervanging van de gemeentesecretaris te regelen conform het bijgevoegde vervangingsbesluit, 
onder gelijktijdige intrekking van het besluit inzake de vervanging van de gemeentesecretaris  
d.d. 19 februari 2013. 
 

Onderwerp: 
Mariadal Meeting: „Ondernemers in de zorg‟ 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal organiseert samen met de Provincie Noord-Brabant op 21 mei 2014 de 
Mariadal Meeting: „Ondernemers in de zorg‟. Ondernemers, bestuurders van zorginstellingen, 
onderwijs en overheid uit de Delta Regio verkennen tijdens de meeting de kansen in de zorgeconomie. 
Hoe kunnen innovatieve ontwikkelingen in technologie, producten en diensten versneld worden 
toegepast in de zorg? 
Tijdens de Mariadal Meeting komen „cross-overs‟ aan bod tussen ondernemingen en zorginstellingen. 
Verschillende sprekers leveren een bijdrage, onder meer van Rabobank Nederland, Jan de Rijk 
Logistics en het Roosendaalse St. Franciscus Ziekenhuis. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor de 
deelnemers aan de meeting om ervaringen, contacten en ideeën uit te wisselen. De ontmoeting heeft 
een grensoverschrijdend karakter. Ook Vlaamse ondernemers, instellingen en overheid zijn erbij 
betrokken. 
De Mariadal Meeting vindt plaats in een week waarin vanuit de Netwerkstad Roosendaal – Bergen op 
Zoom diverse activiteiten worden georganiseerd om West-Brabant voor het voetlicht te brengen als 
aantrekkelijke woon-, werk- en vestigingsregio. In dit kader worden – bestaande en nieuwe – 
evenementen georganiseerd als de „Ravelijnlezing‟, „ProefMei‟ en de „Brabantse Waldag‟. De Mariadal 
Meeting over zorgeconomie vindt plaats in de inspirerende omgeving van het monumentale klooster 
Mariadal, in het centrum van Roosendaal. 
 
Besluit: 
1. Te besluiten tot het organiseren van een jaarlijks thematisch “Mariadal-event” als onderdeel van de 

Delta Region Week. 
2. Als thema voor 2014 zorgeconomie te kiezen. 
3. Het event in 2014 in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant te organiseren. 
4. Hiertoe € 10.000 beschikbaar te stellen uit het budget Tasforce Triple Roosendaal. 

 


