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B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 15 APRIL 2014. 
 
 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 8 april 2014; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 8 april 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 15 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: 
Transitie Jeugdzorg: Bestuurlijke afspraken Bureau Jeugdzorg omtrent zorgcontinuïteit 2015. 

 
Extern bericht: 
De drie regio’s Midden-Brabant, West-Brabant-Oost en West-Brabant-West hebben in oktober 2013 
afgesproken samen te werken op het gebied van de functies van het huidige Bureau Jeugdzorg. Zij hebben 
gezamenlijk met Bureau Jeugdzorg een brief opgesteld aan de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en 
Teeven (Justitie) waarin staat benoemd welke afspraken zijn gemaakt in het kader van de continuïteit van 
de functies van het huidige Bureau Jeugdzorg, waarbij de frictiekosten zoveel mogelijk beperkt blijven. De 
brief aan de staatssecretarissen vindt u op de website van de samenwerkende gemeenten van West-
Brabant-West op het gebied van jeugd: www.voordejeugdwestbrabantwest.nl. In de overgang van de 
oude naar de nieuwe situatie in de jeugdzorg, mogen kinderen niet tussen wal en schip vallen. 
Jeugdzorgcliënten moeten daarom in het overgangsjaar 2015 dezelfde zorg kunnen krijgen van dezelfde 
aanbieder als waar zij op 31 december 2014 zorg van kregen of voor op de wachtlijst stonden. Hiervoor 
moet ook de infrastructuur van de zorg gewaarborgd zijn. Met de afspraken tussen de regio’s en Bureau 
Jeugdzorg Brabant is voor 2015 geregeld dat huidige cliënten ook in 2015 dezelfde zorg ontvangen. 
 
Besluit: 
In te stemmen met de brief namens de regio's West-Brabant-West, West-Brabant-Oost en Midden-
Brabant en Bureau Jeugdzorg Brabant aan de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (Justitie) 
inhoudende de gemaakte afspraken tussen de regio’s en Bureau Jeugdzorg gericht op de continuïteit 
van de functies van het huidige Bureau Jeugdzorg in 2015. 
 

 

http://www.voordejeugdwestbrabantwest.nl/
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Onderwerp: 
Start vaststellingsprocedure bestemmingsplan’Kalsdonk’. 
 
Extern bericht: 
Voor de wijk Kalsdonk is, op basis van de verplichte actualiseringsopgave uit de Wet ruimtelijke 
ordening, een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan vervangt het geldende 
bestemmingsplan Groot Kalsdonk en is vooral een actualiseringsplan, waarin de huidige situatie is 
bestemd of de geldende planologische situatie is overgenomen. De geldende planologische rechten 
worden echter alleen overgenomen indien deze niet in strijd zijn met onder andere de gemeentelijke 
beleidsuitgangspunten en met milieutechnische aspecten. Dit houdt in dat voor sommige panden 
aanduidingen of bestemmingen zijn gewijzigd of beperkt. Deze wijzigingen zijn vooral van toepassing 
voor een aantal percelen in de volgende straten in Kalsdonk: Spoorstraat, Brugstraat, Hoogstraat, 
Kalsdonksestraat, Gastelseweg en Bredaseweg.  
Voor gebieden die weliswaar voor herontwikkeling in aanmerking komen, maar waarbij de planvorming 
nog niet is afgerond of opgestart, is in het voorontwerpbestemmingsplan een tweetal nieuwe 
wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de woningen boven het 
nieuwe Kalsdonk Centrum (het gebied gelegen tussen de Philipslaan, Rector Hellemonsstraat en de 
Lorentzstraat) en om de eventueel toekomstige ontwikkeling van de huidige Aldi locatie aan de 
Philipslaan. 
Met de ontwikkelaar van het nieuwe Kalsdonk Centrum en de nieuwe Aldi locatie is een overeenkomst 
gesloten. De stedenbouwkundige kaders van de plannen zijn bekend. Deze kaders zijn rechtstreeks 
vertaald in het ontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 2 september tot 
14 oktober 2013 de inspraak doorlopen. Er zijn enige reacties ingediend, die zijn verwerkt in hoofdstuk 
8 van de toelichting. Het plan is op een paar kleine onderdelen aangepast en aangevuld. Met het 
nieuwe plan wordt voldaan aan de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen bepaling dat 
bestemmingsplannen eens in de tien jaar moeten worden herzien. 
 
Besluit: 
1. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kalsdonk’ in procedure brengen op basis van de inhoud van het 

bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan (idnnr: NL.IMRO.1674.2073KALSDONK-0301); 
2. indien geen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan worden ingediend, het bestemmingsplan 

meteen ter vaststelling aan de raad aanbieden. 
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Onderwerp: 
Uitwerking geld volgt kind principe voorschoolse educatie en taaltraject voorschoolse educatie. 
 
Extern bericht: 
De gemeente heeft ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2015 met de financiering van 
peuterspeelzaalwerk terug te gaan naar het wettelijk minimum. De focus zal worden gelegd op voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE). Op VVE ligt voor de gemeente de wettelijke taak. Dit betekent dat de 
gemeente in de toekomst enkel nog verantwoordelijk is voor het bieden van VVE aan 
doelgroepkinderen. De gemeente Roosendaal zal vanaf 1 januari 2015 bij de verdeling van de VVE-
middelen het ‘geld-volgt-kind-principe’ hanteren. Voorschoolse educatie voor geïndiceerde 
doelgroepkinderen kan met dit principe zowel worden ondergebracht bij de reguliere kinderopvang als 
het peuterspeelzaalwerk en/of eventueel een andere aanbieder. De aanbieder moet wel voldoen aan 
gestelde kwaliteitscriteria.  
De criteria en wijze van financiering zijn inmiddels nader uitgewerkt en door het college vastgesteld. 
Vanaf 2016 gelden voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de voorschoolse educatie hogere 
taaleisen. Voor mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden moet voldoen aan niveau 3F. 
Schriftelijke vaardigheden mogen worden beheerst op niveau 2F. Deze indeling is ontleend aan de 
referentieniveaus taal van Meijerink. De gemeente heeft een inspanningsverplichting. Zij zal het 
taalniveau van de pedagogisch medewerkers werkzaam in de voorschoolse educatie in 2014 vaststellen 
door ze te toetsen op alle domeinen van de Nederlandse taal. Alle pedagogisch medewerkers die onder 
deze gestelde taalnorm scoren, worden in 2015 bijgeschoold. Zodat zij uiteindelijk wel voldoen aan het 
gestelde taalniveau.  
 
Besluit: 
1. Instemmen met criteria voorschoolse educatie en berekening geld volgt kind principe voorschoolse 

educatie vanaf 1 januari 2015.  
2. Instemmen met projectopdracht taaltraject.   
3. Roosendaalse aanbieders voorschoolse educatie informeren middels een brief.  

 

 


