
 
 
 
 
 

BW besluitenlijst vergadering d.d. 9 april 2019 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 09-04-2019; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 02-04-2019 vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 9 april 2019 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: 
Convenant "Aanpak drugscriminaliteit Zeeland - West-Brabant 2019-2022" 
 
Extern bericht: 
In het kader van een integrale aanpak is een goede en rechtmatige informatie-uitwisseling tussen publieke en 
private partners noodzakelijk om drugscriminaliteit en de daarmee samenhangende problematiek integraal 
te bestrijden en te voorkomen. De samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, 
woningcorporaties, netbeheerders en drinkwaterbedrijven wordt vormgegeven door middel van een convenant. 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met het aangaan van een convenant voor de uitwisseling van persoonsgegevens bij de 

aanpak van drugscriminaliteit. 
2. De burgemeester te mandateren om namens het college het convenant te ondertekenen. 
 

Onderwerp: 
Voortzetten Huis van Morgen 
 
Extern bericht: 
Het Care Innovation Center en de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben met elkaar afgesproken 
dat het "Huis van Morgen" wordt voortgezet in beheer van de gemeenten.  
In eerste instantie in samenwerking met Bergen op Zoom en Roosendaal, met als wens om in de loop van 2019 
met regiogemeenten samen het ‘Huis van Morgen’ verder te ontwikkelen. 
Het ‘Huis van Morgen’ heeft als doel nieuwe producten en diensten te vinden die het mogelijk maken voor 
(oudere) inwoners om langer, veilig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. En inwoners, verzorgenden, 
professionals en professionals in opleiding te informeren over deze mogelijkheden. 
 
Besluit: 
1. Het Huis van Morgen in 2019 voort te zetten onder regie van de gemeente Roosendaal en middels 

gezamenlijke financiering door de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom; 
2. Een dienstverleningsovereenkomst(DVO) over het Huis van Morgen met de gemeente Bergen op Zoom 

aan te gaan; 
3. Wethouder Zorg te machtigen voor de ondertekening en verdere afhandeling van deze DVO;  
4. Wethouder Zorg te machtigen om andere gemeenten toe te laten treden tot deze DVO; 
5. Directeur Sociaal Domein te machtigen voor het tekenen van toekomstige jaarlijkse overzichten 

ondersteunende diensten; 
6. Dekking voor de financiering van het Huis van Morgen €74.173 voor 2019 uit het éénmalig budget 6310217 

CiC-Innovitapark van het programma Werken en Ondernemen. 
7. Dekking voor 2020 ad €74.173 mee te nemen als bestuurlijke wens in de kadernota 2020, vanuit het 

programma Zorgen en Stimuleren. 
8. De gemeenteraad te informeren met bijgaande raadsmededeling. 

 
 

Onderwerp: 
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Regeling rechtspositie burgemeester en 
wethouders Roosendaal vast te stellen. Sinds 1 januari 2019 wordt de rechtspositie voor burgemeester en 
wethouders veel meer op landelijk niveau geregeld. De lokale regeling is hierop aangepast. 
 
Besluit: 
1. de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Roosendaal vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Subsidiebeleid open en transparant subsidiëren 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het subsidiebeleid ‘open en 
transparant subsidiëren’ vast te stellen. Juridische ontwikkelingen verplichten de gemeente Roosendaal om de 
subsidieverlening anders te organiseren. Met het nieuwe subsidiebeleid geven we ook andere organisaties de 
kans om aanspraak te maken op subsidie. Het nieuwe subsidiebeleid gaat gelden voor subsidies vanaf het jaar 
2020. Dit beleid heeft geen gevolgen voor lopende contracten.  
 
Besluit: 
1. Het college stelt de raad voor om het subsidiebeleid 'open en transparant subsidiëren' vast te stellen. 
2. Het college stelt de raad voor, om in afwijking van het subsidiebeleid, subsidies vanaf 2020 beschikbaar te 

stellen volgens het overzicht een-op-een subsidies.   
3. Het college stelt het controleprotocol vast.  

 

 


