
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 18 april 2017 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 11-04-2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 11-04-2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 18 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: 
Aanwijzingsbesluit "Verbod glaswerk evenementen" 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het aanwijzingsbesluit “Verbod glaswerk 
evenementen” waarbij het gebruik van glaswerk op het terras verboden is aan te passen. De horeca-
ondernemers worden via de gemeentelijke website en de KHN-afdeling Roosendaal hierover geïnformeerd.  

 
Besluit: 
1. Het aanwijzingsbesluit "Verbod glaswerk evenementen" vast te stellen. 
2. Het "Mandaatbesluit Verbod Glaswerk evenementen" vast te stellen. 
 

 
Onderwerp: 
Kindpakket vervolg inzet 2017  
 
Extern bericht: 

Het college heeft besloten om het Kindpakket Roosendaal verder uit te breiden. Aan het Da Vinci College 
worden middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het lesprogramma "omgaan met geld" voor 
het praktijkonderwijs.. Het lesprogramma komt ieder leerjaar terug met 10 lessen en start schooljaar 2017-
2018. Verder is in het kindpakket de zogenaamde “regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs” voor het 
schooljaar 2016–2017 opgenomen. Door het benodigde budget ook voor het schooljaar 2017-2018 te 
reserveren uit het huidige budget, wordt het mogelijk om de uitbetaling nog dit jaar te kunnen doen zodat zij 
beter aansluit bij de behoefte van de klant. 

 
Besluit: 
1.    Het Kindpakket uit te breiden met het project "omgaan met geld" voor leerlingen van het 
Praktijkonderwijs van het Da Vinci College. 
2. De nadere regels alsmede het wijzigingsbesluit ten aanzien van de subsidiebijdrage aan het Da Vinci 
college (praktijkonderwijs) vast te stellen. 
3. Ten behoeve van de regeling "schoolbijdrage voortgezet onderwijs 2017-2018" een bedrag van € 52.000,- 
te onttrekken uit het huidige budget Kindpakket. 
4. De raad hierover middels een raadsmededeling te informeren. 
 

Onderwerp: 
Vitale wijken en dorpen, 3de tranche 
 
Extern bericht: 
Het college gaat de raad met het raadsvoorstel 'Vitale Wijken en Dorpen, derde tranche vitaliteitsacties' 
informeren over de stand van zaken van het programma Vitale Wijken en Dorpen. Aan de hand van de 
vitaliteitskaarten en de geactualiseerde dorps- en wijkperspectieven zijn in de zomer van 2015 in alle wijken 
en dorpen dialoogsessies georganiseerd. Samen met bewoners, professionals en maatschappelijke partners 
zijn prioriteiten gesteld om de vitaliteit in wijken en dorpen te verbeteren. Over deze prioriteiten is men met 
elkaar in gesprek gegaan, en daardoor zijn diverse vitaliteitsacties uit het programma Vitale Wijken en 
Dorpen in een eerste en tweede tranche aan de raad voorgelegd. Het college gaat de raad voorstellen om 
voor een derde tranche geld beschikbaar te stellen voor een aantal concrete vitaliteitsacties. Bij een verdere 
uitwerking van de prioriteiten kunnen later nog andere voorstellen volgen. 

 
Besluit: 
Wij stellen de raad voor om: 
 
1. € 210.000 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen ten behoeve van de 
derde tranche Vitaliteitsacties; 
2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Gemeentegarantie Roosendaalse Roeivereniging 
 
Extern bericht: 
Extern bericht: Voor de verbouwing van het clubhuis wil de Roosendaalse Roeivereniging een banklening 
van € 80.000 aangaan. Als voorwaarde voor het verstrekken van de geldlening wordt door de bank 
garantstelling gevraagd. De Stichting Waarborgfonds Sport staat garant voor de helft van dit bedrag mits ook 
de gemeente voor de andere helft garantie verleent. Overeenkomstig het Treasurystatuut 2017 Roosendaal 
is de gemeente bereid borg te staan voor nakoming van de verplichtingen tot het gevraagde bedrag van       
€ 40.000.  
 
Besluit: 
Een gemeentegarantie aan de Roosendaalse Roeivereniging te verlenen conform bijgevoegd 
garantiebesluit. 

 

 


