
 
 
 
 
 

         B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 21 APRIL 2015. 
 
 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.14 april 2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14 april 2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 21-04-2015 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: 
Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2014 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 
2014 vast te stellen. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de uitvoering van het door het college uitgevoerde 
handhavingsbeleid. Op grond van artikel 7.7 van het Bor rapporteert en evalueert het bestuursorgaan in 
hoeverre de activiteiten op het gebied van toezicht en handhaving hebben bijgedragen aan het bereiken van 
de in het beleid gestelde doelen. Dit jaarverslag vult deze wettelijke plicht in. In het verslag is een aantal 
overzichten opgenomen waarin de behaalde resultaten cijfermatig zijn aangegeven. 
 
Besluit: 
Het Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2014 vast te stellen en dit ter kennisname te brengen aan de 
gemeenteraad en aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 
 

Onderwerp: 
Herinrichting Nieuwe Markt en binnenstadsorganisatie 
 
Extern bericht: 
Het hart voor de binnenstad moet weer kloppen. Met deze opdracht is het college aan de slag gegaan. De 
herinrichting en het levendig maken van de Nieuwe Markt is het symbool van de vernieuwing in de 
binnenstad. Voor de Nieuwe Markt is een plan gemaakt. Hiervoor heeft er een uitgebreid participatief proces 
plaatsgevonden. Het college van burgemeester en wethouders biedt dit plan aan aan de gemeenteraad en 
stelt voor om hiervoor budget beschikbaar te stellen. De belangrijkste elementen uit het plan zijn het 
aanpassen van de bestrating, meer groen met zitjes, ruimte voor terrassen en een speel/waterplein.  
 
 
Besluit: 
1.    De uitgangspunten voor de herinrichting Nieuwe Markt vast te stellen. 
 
2.    De gemeenteraad voor te stellen hiervoor de kosten € 2.985.000 ten lasten te brengen van de 
bestemmingsreserve “Investeringsimpuls”. 
 
3.    De gemeenteraad voor te stellen de benodigde begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Instemmen met mandaat van de SVB voor eenmalige PGB's 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het mandaat besluit van de Sociale 
Verzekeringsbank. Vanaf 1 januari is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) formeel de enige instantie die 
betalingen kan doen aan zorgverleners namens budgethouders met een persoonsgebonden budget. Dat 
geldt niet voor eenmalige PGB's voor maatwerkvoorzieningen voor woningaanpassing en (onderhoud van) 
een vervoershulpmiddel. De gemeenten blijven de daaraan verbonden betalingen ook in 2015 uitvoeren. 
De SVB heeft daartoe een mandaatbesluit getekend voor alle gemeenten. Gemeenten zijn niet 
ondergeschikt aan de SVB, zodat zij op grond van de wet met het mandaat moeten instemmen. 
 
Besluit: 
Instemmen met het Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB's SVB 2015. 
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Onderwerp: 
Bestuursopdracht WMO 2015-2016 
 
Extern bericht: 
Met ingang van 1 januari 2015 is de (herziene) Wet maatschappelijke ondersteuning in werking getreden. 
Ondanks de korte implementatieperiode hebben de zes samenwerkende gemeenten (Etten-Leur, 
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) vorm gegeven aan de transitie van de 
overgekomen AWBZ-taken. Daarmee is de taak voor de gemeenten nog niet afgerond. De transitie is 
afgerond, maar de transformatie moet nog verder vorm krijgen. Ook in de komende periode blijven de eerder 
genoemde gemeenten samenwerken op dit thema. Ten behoeve de samenwerking is een aantal afspraken 
vastgelegd in een bestuursopdracht. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de 
bestuursopdracht. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de concept-bestuursopdracht WMO 2015 – 2017. 
2. Samenwerking op het gebied van de WMO 2015 voort te zetten en te formaliseren. 
 

Onderwerp: 
Douanekantoor 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het douanekantoor aan het Kadeplein te 
verkopen aan Douanekantoor B.V., zusterbedrijf van Coresta Design & Built B.V. uit Son. Dit bedrijf 
transformeert het huidige kantorencomplex naar een woongebouw met daarin minimaal 44 wooneenheden 
waarvan 32 wooneenheden beneden de huursubsidiegrens. Met deze ontwikkeling wordt een bijdrage 
geleverd aan het tekort aan woningen onder de huursubsidiegrens. Daarnaast wordt met deze transformatie 
een verdere stap gemaakt in de verbetering van de leefbaarheid van het Kadegebied. De verwachting is dat 
deze transformatie in de zomer van 2016 start en in het voorjaar van 2017 wordt afgerond. Om de betaalbare 
woningen mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat er een financieringsarrangement komt. Het college heeft 
derhalve ook besloten om de gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de gevraagde  financiële 
garantstelling.  
 
Besluit: 
De herontwikkeling van het Douanekantoor naar betaalbare wooneenheden mogelijk te maken op basis van 
de volgende maatschappellijke en financiële kaders: 
 
1. Het Douanekantoor wordt geheel dan wel grotendeels omgevormd van kantoorcomplex naar 
wooncomplex met minimaal 33 wooneenheden onder de liberaliseringsgrens. 
2. De verkoop van het pand aan Douanekantoor B.V. voor een bedrag van € 1.050.000, vermeerdert met 
 € 1.000.000 als tegemoetkoming voor de gevraagde garantstelling gemeente. 
3. De overwaarde te storten in de bestemmingsreserve vastgoed, conform de opgestelde vastgoedregels. 
4. Een garantstelling af te geven aan Douanekantoor B.V. gedurende een periode van maximaal 20 jaar en 
tot een maximum bedrag van € 8.900.000 (afhankelijk van de uiteindelijke invulling van de plint) voor de 
financiering van de herontwikkeling en exploitatie van het Douanekantoor. 
 

Onderwerp: 
Bestemmingsplan Heerma van Vossstraat 55 
 
Extern bericht: 
Voor het omzetten van een bedrijfswoning in een burgerwoning en de bouw van twee nieuwe woningen op 
het perceel Heerma van Vossstraat 55 te Roosendaal is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het 
ontwerpbestemmingsplan is op 9 februari 2015 ter inzage gelegd in het kader van de formele 
vaststellingsprocedure. Het college van burgemeester en wethouders doet de gemeenteraad het voorstel tot 
het vaststellen van het bestemmingsplan 'Heerma van Vossstraat 55'. 
 
Besluit: 
De gemeenteraad het voorstel doen tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Heerma van Vossstraat 
55'. 
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Onderwerp: 
Doordecentralisatie onderwijshuisvesting. 
 
Extern bericht: 
In navolging van het verkennend onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvesting stemt het college van 
burgemeester en wethouders in met de onderhandeling om te komen tot doordecentralisatie. Voor de 
externe begeleiding van dit proces stelt het college een budget beschikbaar. het traject wordt begeleid door 
Ruimte OK.  
 
Besluit: 
1. Te starten met de onderhandelingen om te komen tot doorcentralisatie onderwijshuisvesting. 
2. Een taakstellend budget ad € 5.500.000 vast te stellen voor de uitvoering van de taak 
onderwijshuisvesting. 
3. € 49.000 euro beschikbaar te stellen voor externe begeleiding door JanSchraven Advies (Ruimte OK). 
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