
 
 
 
 
 

B&W Besluitenlijst vergadering d.d. 19 april 2016 

 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 11-04-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 11-04-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 19 april 2016 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: 
Definitief Ontwerp project "Reconstructie Bredaseweg" 
 
Extern bericht: 
Op 17 februari 2016 heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd over het project 
"Reconstructie Bredaseweg", betreffende het oostelijk deel tussen de Strausslaan/Philipslaan en 
Zwaanhoefstraat. Op deze avond is het voorlopig ontwerp van deze weg- en rioolreconstructie 
gepresenteerd.  
Aan de hand van de gemaakte opmerkingen is het voorlopig ontwerp gewijzigd in een definitief ontwerp. 
De voornaamste wijzigingen betreffen het inpassen van verkeersremmende maatregelen op verzoek 
van de bewoners en het aanpassen van de nieuwe boomstructuur. Op basis van een bomenonderzoek 
zullen 19 matige en slechte bomen in deze straat worden verwijderd, waarvoor een kapvergunning zal 
worden aangevraagd.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp van de reconstructie van de 
Bredaseweg vastgesteld en zal de bewoners hierover informeren. 
 
Besluit: 
1. Het Definitief Ontwerp van het project "Reconstructie Bredaseweg" vaststellen. 
2. De omwonenden en andere belanghebbenden over uw besluit genoemd onder 1. te informeren. 
 

Onderwerp: 
Begroting 2017 en jaarrekening 2015 van de Belastingsamenwerking West-Brabant 
 
Extern bericht:. 
De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) biedt de begroting 2017 aan voor een zienswijze door 
de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor met het collectieve 
raadsvoorstel in te stemmen met de begroting 2017. Het collectieve raadsvoorstel bevat de zienswijzen 
van de begrotingen 2017 van alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Roosendaal 
deelneemt.  
De jaarrekening 2015 wordt ter kennisname aan de raad aangeboden. 
 
Besluit: 
1. De raad met het (collectieve) raadsvoorstel over de begrotingen 2017 van de gemeenschappelijke 
regelingen voorstellen in te stemmen met de begroting 2017 van de Belastingsamenwerking West-
Brabant. 
2. De raad voor te stellen om de bijdragen aan de Belastingsamenwerking West-Brabant voor de jaren 
2017 t/m 2020 op te nemen in de gemeentebegroting 2017-2020. 
3. De jaarrekening 2015 ter kennisname aan te bieden aan de raad. 
 

Onderwerp: 
Start inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan Nieuwstraat 35-37 
 
Extern bericht: 
De panden Nieuwstraat 35 en 37 behoorden tot het gemeentelijk vastgoed, die voor verkoop in 
aanmerking kwamen. In Nieuwstraat 37 was de School voor Expressie ondergebracht. Inmiddels is dit 
gebouw, dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat, verkocht aan een ontwikkelaar die met behoud 
van de monumentale waarde in het gebouw negentien appartementen gaat realiseren. Daarbij zal de 
huidige, uit 1941 daterende (niet-monumentale) kap, worden vervangen door een kapconstructie die 
veel meer gelijkenis toont met de oorspronkelijke kap. De eveneens monumentale woning, Nieuwstraat 
35, wordt separaat verkocht en krijgt weer een woonbestemming. 
Voor de totaalontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, dat de inspraak en het overleg 
gaat doorlopen. 
 
Besluit: 
1.     Het voorontwerp-bestemmingsplan 'Nieuwstraat 35 en 37' in de inspraak te brengen.  
2.     het plan 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. 
 

 


