
 
 
 
 
 

BW besluitenlijst d.d. 16 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. 09-04-2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 16 april 2019 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
AF 
 
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. 
AF 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

Onderwerp: 
Raadsvragen ex artikel 39 RvO – gericht aan B&W. 
AF 
 
Deze week geen beantwoording raadsvragen. 
 
Besluit: 
N.v.t. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Agenda commissievergadering woensdag 17-04-2019. 
AF 
 
Besluit: 
De agenda wordt besproken en voor kennisgeving aangenomen.  
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Onderwerp: 
Integrale crisiszorg 0-100+ 
Maatschappij / 18-172094 (Openbaar) 
 
Extern bericht: 
Eén 24-uurs telefoonnummer voor acute crisissituaties moet ervoor zorgen dat sneller de juiste zorg op de 
juiste plek terecht komt. Vanaf 1 juni kun je in West-Brabant dit nummer bellen als je je zorgen maakt over 
bijvoorbeeld een jongere, oudere of buurman/vrouw die verward gedrag vertoont. Ook bij vermoedens van 
(kinder)mishandeling, huiselijk geweld, jeugd- en opvoedingsproblemen kun je hier terecht. 
Op dit moment komen deze meldingen nog op allerlei verschillende plekken binnen. Voor inwoners en 
professionals is het vaak lastig om de juiste weg te vinden in het woud van mogelijkheden. Als een melding op 
een verkeerde plek terecht komt, dan kan dat leiden tot verkeerde beoordelingen, vertraging of een verkeerd 
advies. 
Achter de schermen werken allerlei instanties nauw samen om meldingen op de juiste plek te laten landen: 
Veilig Thuis West-Brabant IMW Breda, Jeugdbescherming Brabant, GGD West-Brabant, GGz Breburg, GGZ 
Westelijk Noord-Brabant, MEE West-Brabant, Politie, Farent, Surplus Welzijn, Trema Welzijn en WijZijn 
Traverse Groep. 
Het Meldpunt wordt ingericht bij Veilig Thuis West-Brabant in Breda. Daar nemen medewerkers de meldingen 
in ontvangst, beoordelen deze en bepalen de ernst van de situatie. Vervolgens bepalen zij of, en welke, 
(crisis)dienst nodig is de veiligheid terug te brengen of de situatie te normaliseren. Dit doen de organisaties 
zelf.  
 
Besluit: 

1. De Visie op crisiszorg West-Brabant vast te stellen. 
2. Het realisatieplan ‘herinrichting crisiszorg West-Brabant vast te stellen. 
3. De intentieverklaring over het operationaliseren van de crisiszorg in de regio West-Brabant vast te 

stellen.  
4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda te mandateren voor het nemen 

van subsidiebesluiten ten behoeve van Stichting Veilig Thuis voor het Meldpunt Crisiszorg West-
Brabant conform voorstel.  

5. Voor het tweede half jaar van 2019 met Jeugd Bescherming Brabant een half jaar contract sluiten voor 
de uitvoering van VOTS en VOVO (voorlopige onder toezichtstelling en voorlopige voogdijmaatregel) 
en de uitvoering van de crisisinterventies.  

 

Onderwerp: 
Het ontwerpbestemmingsplan Vroenhoutseweg 16 
Ruimtelijke Ontwikkeling / 18-181298 (Openbaar) 
 
Extern bericht: 
Het perceel “Vroenhoutseweg 16” omzetten van de agrarische bestemming in twee woonbestemmingen: de 
voormalige agrarische bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning en daarnaast wordt de bouw 
mogelijk gemaakt van een ruimte voor ruimtewoning. 
 
Besluit: 
Vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Vroenhoutseweg 16. 
 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Zundertseweg 83 
Ruimtelijke Ontwikkeling / 18-177271 (Openbaar) 
 
Extern bericht: 
Het bestemmingsplan Zundertseweg 83 is een aanpassing van het bestemmingsplan Kortendijk voor het 
perceel Zundertseweg 83. Met de bestemming wordt de bestemming in overeenstemming gebracht met de 
functie die feitelijk in het pand is ondergebracht. 
 
Besluit: 
De gemeenteraad het voorstel doen het bestemmingsplan Zundertseweg 83 gewijzigd vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw 
Ruimtelijke Ontwikkeling / 18-182944 (Openbaar) 
 
Extern bericht: 
Het bestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw is op 18 februari jl. in procedure gebracht. 
Dit bestemmingsplan voorziet op 26 onderdelen in een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied Wouw, zoals op 5 juli 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad. 
Door middel van dit nieuwe bestemmingplan worden inmiddels geconstateerde tekortkomingen in het thans 
geldende plan hersteld en daarnaast wordt ook tegemoetgekomen aan enkele ingekomen verzoeken tot aan-
passing van de huidige bestemmingsregeling. 
Naar aanleiding van het nieuwe plan is één zienswijze ingediend. Deze heeft betrekking op de grootte van het 
bestemmingsvlak, dat was voorzien voor minicamping ’t Schouwke in Wouwse Plantage. Door de eigenaren 
van de camping is gevraagd om een verruiming van dit vlak. Aan dit verzoek wordt alsnog tegemoetgekomen. 
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad daarom voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast 
te stellen, waarbij dit onderdeel wordt aangepast. 
Daarna zal het plan opnieuw ter inzage worden gelegd voor een periode van 6 weken en is het mogelijk voor 
belanghebbenden om beroep in te stellen bij de Raad van State. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen: 
1.  het bestemmingsplan Herziening Buitengebied Wouw (gewijzigd) vast te stellen, vervat in de bij dit besluit 
behorende verbeelding, regels, toelichting en bijbehorende rapportages, met inbegrip van de inspraak- en 
vooroverlegrapportage, alsmede de Nota zienswijzen, waarbij wordt overgegaan tot het aanbrengen van één 
wijziging in het ontwerpplan overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage; 
2.  geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen. 
 

Onderwerp: wordt tijdens de rondvraag ingebracht door burgemeester Niederer: Jaarverslag Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2018 
Veiligheid Toezicht en Handhaving / 18-174844 (Openbaar) 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving Omgevingsrecht 2018 vast te stellen. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de uitvoering van het 
door het college uitgevoerde vergunningen, toezicht- en handhavingsbeleid. Op grond van artikel 7.7 van het 
Besluit omgevingsrecht rapporteert en evalueert het college in hoeverre de activiteiten op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben bijgedragen aan het bereiken van de in het beleid 
gestelde doelen. Dit jaarverslag vult deze wettelijke plicht in. In het jaarverslag is een aantal overzichten 
opgenomen waarin de behaalde resultaten cijfermatig zijn vermeld. 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten om bij te dragen aan een veilige, leefbare, 
schone en toegankelijke gemeente (stad, dorpen en buitengebied). Het streven is, dat mensen, bedrijven en 
instellingen Roosendaal ervaren als een gemeente waar een goed woon-, werk- en uitgaansklimaat heerst. 
Veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en omgevingskwaliteit zijn daarbij belangrijk. Naleving van normen 
staat daarbij centraal, waarbij inwoners en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid dragen om dit te 
bewerkstelligen. 
 
Besluit: 
Het Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2018 vast te stellen en dit ter 
kennisname te brengen aan de gemeenteraad en aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.  

 


