
 
 
 
 
 

B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 14 APRIL 2015. 
 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 7 april 2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 7 april 2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 14-04-2015 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 aangenomen.  
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Onderwerp: 
Huisvesting bestuur en ambtenaren 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal heeft eind 2014 besloten het huidige stadskantoor niet te renoveren, maar uit 
te kijken naar alternatieve huisvesting. Op deze manier komt de huidige locatie aan het Stadserf vrij voor 
nieuwe ontwikkelingen in het kader van de plannen voor de binnenstad. 
De afgelopen tijd heeft de gemeente een aantal mogelijke locaties onderzocht. Daarbij werd steeds 
gekeken naar bestaande panden en de mogelijkheid om daarin een  flexibele en doelmatige huisvesting 
van bestuur en ambtelijke organisatie te realiseren. Het betreft steeds panden in of nabij de binnenstad. 
 Het resultaat van deze oefening is dat er drie scenario’s zijn die het meest kansrijk worden geacht en nu 
verder worden onderzocht. 
Het betreft twee scenario’s waarbij alle onderdelen gegroepeerd worden in het voormalige post Expeditie 
Knoop Punt (EKP) aan het kadeplein of in het kantoorgebouw aan het Mill Hill plein (heden huisvesting 
belastingdienst). Daarnaast wordt een scenario onderzocht waarvan de panden Parrotia en Dunantstraat 
deel uitmaken. Voor het zomerreces worden de resultaten van dit nader onderzoek verwacht en zal het 
college van burgemeester en wethouders een voorkeursscenario kiezen. 
 
Besluit: 
1. De uitgangspunten voor de huisvesting van bestuur en ambtelijke organisatie vast te stellen. 
 
2. De volgende scenario's te onderzoeken in willekeurige volgorde:  
 
·           EKP als unilocatie 
 
·           Belastingkantoor als unilocatie 
 
·           Combinatiescenario waarvan de Dunantstraat en Parrotia deel uitmaken. 
 
3. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
Behandeling zienswijze onttrekken aan openbaarheid van parkeerterrein kerk Moerstraten 
 
Extern bericht: 
Met ingang van 1 februari 2015 heeft het ontwerpbesluit inzake het onttrekken aan de openbaarheid van 
het parkeerterrein voor de kerk van Moerstraten gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hierop is een 
zienswijze ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de zienswijze 
ongegrond te verklaren. Het besluit tot onttrekken is hiermee definitief geworden. 
 
Besluit: 
1. De zienswijze ongegrond te verklaren, overeenkomstig de daartoe vervaardigde 
zienswijzenbehandeling. 
 
2. Het besluit tot onttrekken aan de openbaarheid van het parkeerterrein voor de kerk n Moerstraten 
definitief vaststellen. 
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Onderwerp: 
Kadernota 2016 
 
Extern bericht: 
In de Kadernota geeft het college van burgemeester en wethouders op hoofdlijnen aan welke prioriteiten 
op het gebied van beleid en financiën in de komende Programmabegroting worden opgenomen. De 
Kadernota wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Een jaar na het vaststellen van de 
bestuursovereenkomst stelt het college in de Kadernota 2016 dat het goed gaat met Roosendaal. De 
afgelopen jaren is een stevig financieel fundament gelegd, inhoudelijk zijn de lijnen uitgezet en er zijn 
geen aanvullende bezuinigingen te verwachten. 
Om dit gezonde evenwicht te bewaren, wordt voorgesteld te investeren, te hervormen en te innoveren in 
de drie hoofdthema’s: Sociaal domein, Economie en Binnenstad & Leefbaarheid en Wonen. 
 
Besluit: 
1.     De Kadernota 2016 vast te stellen. 
 
2.     In te stemmen met het gebruik van de risicoreserve voor innovatieve investeringen in het sociaal 
domein. 
 
3.     De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de Kadernota 2016 en de (financiële) 
consequenties te verwerken in de Programmabegroting 2016. 
 

 


