
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 25 april 2017 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 18-04-2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 18-04-2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 25 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: 

Jaarverslag handhaving omgevingsrecht 2016 

 
Extern bericht: 
Het college heeft besloten het Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2016 vast te stellen. In dit 
jaarverslag wordt ingegaan op de uitvoering van het door het college uitgevoerde handhavingsbeleid. In 
het jaarverslag is een aantal overzichten opgenomen waarin de behaalde resultaten cijfermatig zijn 
vermeld. In het Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht 2016 zijn diverse activiteiten 
benoemd en is de beoogde output vermeld. Alle benoemde activiteiten zijn gerealiseerd. Zo zijn in 
totaliteit 149 panden gecontroleerd waar sprake is van kamerverhuur/huisvesting van arbeidsmigranten. 
Op 750 omgevingsvergunningen zijn controles uitgevoerd. Samen met de brandweer is door middel van 
een plantmatige aanpak toezicht gehouden op het brandveilig gebruik van gebouwen. In totaal zijn er 391 
meldingen (klachten) ingediend die met name betrekking hadden op het milieu, bouwen en/of slopen. Bij 
155 bedrijven is, namens de gemeente door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, toezicht 
uitgeoefend. In 2016 heeft de gemeente Roosendaal haar handhavingsinspanningen afgestemd en 
samengewerkt met vele externe handhavingspartners, zoals brandweer, omgevingsdienst, politie, 
Inspectie SZW, UWV en belastingdienst. Toezicht en handhaving zijn instrumenten om bij te dragen aan 
een veilige, leefbare, schone en toegankelijke gemeente. 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 Handhaving Omgevingsrecht 2016 vast te stellen en dit ter kennisname te brengen aan 
de gemeenteraad en aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 
 

Onderwerp: 

Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming 

 
Extern bericht: 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle taken in de Jeugdwet, voor de zorg en ondersteuning aan 
jeugdigen maar ook voor de veiligheid van jeugdigen. Dat vraagt om duidelijke afspraken tussen alle 
partners die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jeugdigen inclusief het gedwongen 
kader: de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclasseringmaatregelen. Met de Raad voor de 
Kinderbescherming worden dergelijke afspraken vastgelegd in een samenwerkingsprotocol.  

 
Besluit: 
1. In te stemmen met het vernieuwde samenwerkingsprotocol tussen gemeenten in West-Brabant West 
en de Raad voor de Kinderbescherming, conform de Jeugdwet. 
2. Mandaat te verstrekken aan de wethouder jeugd C.A.E.M. van Poppel voor de ondertekening van het 
samenwerkingsprotocol. 
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Onderwerp: 
Start inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Majoppeveld 
 
Extern bericht: 
Het bestemmingsplan Majoppeveld, in 2007 vastgesteld voor het gelijknamige bedrijventerrein, nadert de 
de termijn waarbinnen het bestemmingsplan dient te worden herzien. Deels is het een actualiseringsplan, 
maar uiteraard zijn ook het bedrijventerreinenbeleid, alsmede de meest recente 
bestemmingsplanmethodiek in het nieuwe bestemmingsplan verwerkt. 
 
Het college heeft het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak en overleg 
 
Besluit: 
1. Het voorontwerpbestemmingsplan Majoppeveld in de inspraak te brengen; 
2. het voorontwerpbestemmingsplan Majoppeveld in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening naar de gebruikelijke instanties te sturen; 
3. te bepalen dat het gebied De Meeten 2 geen onderdeel uitmaakt van het nieuwe 
voorontwerpbestemmingsplan Majoppeveld; 
4. indien in het kader van inspraak en/of overleg geen reacties inkomen, direct de vaststellingsprocedure 
te starten. 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan De Stok fase 2 en 2a 
 
Extern bericht: 
Het bestemmingsplan De Stok Fase 2 en 2A is allereerst om de inmiddels bestaande situatie juridisch-
planologisch vast te leggen. Daarnaast worden ook de reeds bestaande afspraken tussen initiatiefnemer 
en de gemeente Roosendaal uitmondend in nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan planologisch-
juridisch vastgelegd. Het gaat daarbij vooral om het vastleggen van de bouwrechten voor de tweede fase 
van FOC Rosada, die in de periode 2015-2016 is gerealiseerd. 
 
Besluit: 
1. Vast te stellen het bestemmingsplan ‘De Stok Fase 2 en 2A’, NL.IMRO.1674.2081DESTOKFASE2-
0401, vervat in de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting; 
2. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen. 
 

Onderwerp: 

Actieplan Roosendaal Futureproof, duurzaamheidsagenda 2017 
 
Extern bericht: 
Het college stemt in met het Actieplan Roosendaal Futureproof, een duurzame uitvoeringsagenda voor 
Roosendaal. Het actieplan is samen met de Roosendaalse bevolking opgesteld. De speerpunten en 
actiepunten zijn door de bevolking zelf bedacht in 4 R100 bijeenkomsten, waardoor de burger zich kan 
herkennen in dit Actieplan. Er zit veel energie in de Roosendaalse samenleving. De bevolking en de 
bedrijven van Roosendaal hebben veel kennis, veel initiatieven en veel ideeën. En op een breed 
maatschappelijk speelveld. Het actieplan gaat over wonen, afval, mobiliteit, groen, water, energie, mens 
en zorg. Het Actieplan Roosendaal Futuereproof geeft de maatschappelijke energie, plannen en 
initiatieven een kader waarbinnen uitvoering gaat worden  

 
Besluit: 
1. In te stemmen met het Actieplan Roosendaal Futureproof. 
2. Het Actieplan Roosendaal Futureproof ter vaststelling aan de raad aan te bieden met het bijgevoegde 
concept-raadsvoorstel. 
3. In te stemmen met de financiële gevolgen daarvan ( € 500.000 incidenteel en € 50.000 structureel). 
4. E.e.a. meenemen bij het proces van de Kadernota 2018 en de nadere besluitvorming daarover 
(inclusief de dekking daarvan) afwachten. 
 

 


