
 
 
 
 
 

B&W Besluitenlijst vergadering d.d. 11 april 2016 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 05-04-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 05-04-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 11 april 2016 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. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Versterking Voorliggend veld (uitvoering Motie 1 raad 4 november 2015) 
 
Extern bericht: 
Het eerste uitvoeringsjaar na de decentralisaties van Jeugdzorg en Wmo stond in het teken van een 
zorgvuldige overgang van taken en verantwoordelijkheden en het voortzetten van zorg voor bestaande 
cliënten.  De transformatie vraag om meer: de juiste zorg op het juiste moment, inzetten op preventie en 
versterken van het voorliggend veld. 
In 2016 wil het college daarom investeren in preventie en versterking van het voorliggend veld. Dit komt 
tegemoet aan de raadsmotie ‘investeren in het voorliggend veld’, die tijdens de begrotingsbehandeling 
op 4 november 2015 is aangenomen. Met een totaal pakket aan maatregelen investeert het college 
788.000 extra aan initiatieven die bijdragen aan de versterking van het voorliggend veld.  
Daarnaast wil het college ruimte geven aan ideeën en initiatieven uit de samenleving door het instellen 
van een stimuleringsfonds van € 2 miljoen voor de periode van 2016 - 2018. De gemeenteraad besluit 
binnenkort over dit voornemen. 
 
Besluit: 
1.       De raad voor te stellen: 
a.       In te stemmen met de notitie ‘Uitvoering motie versterking voorliggend veld’. 
b.      In te stemmen met de voorstellen ‘Toegankelijkheid basisvoorzieningen’ en ‘Integratie 
statushouders’. 
c.       Een stimuleringsfonds Voorliggend veld ad € 2.000.000 voor de periode van 2016 – 2018 in te 
stellen. 
d.      Voor de dekking eenmalig de Specifieke risico reserve Sociaal Domein aan te wenden. 
e.      Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

Onderwerp: 
EVZ Molenbeek fase 3 
 
Extern bericht: 
Gemeente Roosendaal en Waterschap Brabantse Delta gaan samen een natuurlijke verbinding 
aanleggen langs de Molenbeek. Daarvoor is samen een projectplan uitgewerkt. Het waterschap legt dat 
in april ter inzage. Er wordt tijdens de inspraakperiode een voorlichtingsavond verzorgd in het 
gemeentehuis van Roosendaal. Daar kunnen vragen worden gesteld over de werkzaamheden en de 
planning. Naar verwachting zullen de werkzaamheden na de zomervakantie worden gestart. 
 
Besluit: 
1. Het projectplan "Ecologische Verbindingszone Molenbeek fase 3" vast te stellen.  
2. De Raad hierover te informeren. 

 
 
 


