
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 11 april 2017 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 04-04-2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 04-04-2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 11 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: 
Huisvestingsvisie 'Huis van de Gemeente' 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de huisvestingsvisie 'Huis van de 
Gemeente'. Deze visie vormt de basis voor het opstellen van het programma van eisen voor de 
duurzame renovatie van het Stadskantoor.  
 
Besluit: 
1. In te stemmen met huisvestingsvisie 'huis van de gemeente'. 
2. In te stemmen met raadsmededeling huisvestingsvisie 'huis van de gemeente'. 
 

Onderwerp: 
Aanschaf inrichting opbouw nieuw wagenpark team Openbare Werken en Beheer 
 
Extern bericht: 
De leaseovereenkomst van het huidige wagenpark is beëindigd en daarom is er via een aanbesteding 
een nieuwe overeenkomst afgesloten. De nieuwe voertuigen worden ingezet voor de uitvoering van het 
dagelijks onderhoud van het openbare gebied van de gemeente Roosendaal. Hiermee wordt de 
dienstverlening aan de bewoners gewaarborgd. 
 
Besluit: 
1. Het afsluiten van het nieuwe leasecontract naar aanleiding van de afgeronde Europese 
aanbesteding. 
2. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 300.000,-- tbv carrosserie opbouw, inrichting en 
aanschaf kranen en ecotrommels. 
3. Exploitatietermijn van de investering vaststellen op 31-12-2017. 
4. De budgettaire effecten verwerken in de BERAP2017 en de daarbij op te stellen begrotingswijziging. 
 

Onderwerp: 
Koopovereenkomst grond ten behoeve van 26 grondgebonden woningen aan het van Dregtplein 
 
Extern bericht: 
De gemeente en WPO planontwikkeling B.V. hebben een koopovereenkomst voor bouwgrond gesloten 
met als doel de realisatie van 26 grondgebonden woningen door WPO op het Van Dregtplein. 
 
Besluit: 
1. Te besluiten tot het aangaan van bijgevoegde koopovereenkomst voor de realisatie van 26 
grondgebonden woningen door WPO planontwikkeling BV aan het van Dregtplein. 
2. de gemeenteraad te informeren door bijgevoegde raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
Voorontwerp Bestemmingsplan Kortendijk 
 
Extern bericht: 
Voor de wijk Kortendijk is, op basis van de verplichte actualiseringsopgave uit de Wet op de ruimtelijke 
ordening, een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan vervangt de geldende 
bestemmingsplannen 'Kortendijk', 'Bloemschevaert' en 'Dijkcentrum 16'.  
Het nieuwe bestemmingsplan 'Kortendijk' bevat een actuele juridische regeling en is vooral 
conserverend van aard. Het legt de bestaande bebouwing en planologische rechten vast. Nieuwe 
grootschalige ontwikkelingen zijn in dit bestemmingsplan niet voorzien. 
 
Besluit: 
1. Het voorontwerp bestemmingsplan 'Kortendijk' in de inspraak te brengen. 
2. Het in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening naar de 
gebruikelijke instanties te sturen. 
3. Indien in het kader van inspraak en/of overleg geen reacties inkomen, direct de 
vaststellingsprocedure op te starten. 
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Onderwerp: 
Revitaliseren wijkwinkelcentrum Tolberg 
 
Extern bericht: 
Het college heeft ingestemd met de revitalisering en uitbreiding van het wijkwinkelcentrum Tolberg. Dit 
stond al meerdere jaren in de detailhandelsnota en is tevens passend binnen de recente wijziging van 
de detailhandelsnota. 
 
Het winkelcentrum wordt opgeknapt en is 's-avonds voor het publiek afsluitbaar. De oude gymzaal 
maakt plaats voor de uitbreiding met winkels en er komt een nieuw gymzaal. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de revitalisering van wijkwinkelcentrum Tolberg. 
2. in te stemmen met de uitbreiding van het wijkwinkelcentrum met 960 vierkante meter Winkelcentrum. 
3. te besluiten tot het aangaan van de Realisatieovereenkomst. 
4.  het surplus uit de grondtransacties ad € 77.000,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
grondexploitaties. 
 

 


