
 
 
 
 
 

B&W Besluitenlijst vergadering d.d. 26 april 2016 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 19-04-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 19-04-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 26 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. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2015 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 
2015 vastgesteld. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de uitvoering van het door het college 
uitgevoerde handhavingsbeleid. Het jaarverslag vult de wettelijke plicht in op grond van artikel 7.7 
van het Besluit omgevingsrecht. Dit betekent dat het bestuursorgaan rapporteert en evalueert in 
hoeverre de activiteiten op het gebied van toezicht en handhaving hebben bijgedragen aan de 
gestelde doelen. In het jaarverslag is een aantal overzichten opgenomen waarin de behaalde 
resultaten zijn aangegeven. 
 
• Zo heeft het handhavingsbeleid onder andere geresulteerd in het controleren van 164 adressen 
waar sprake was van kamerverhuur/huisvesting van arbeidsmigranten. 
• Is er toezicht gehouden op bouw- en sloopwerkzaamheden die uitgevoerd worden als gevolg van 
ruim 700 omgevingsvergunningen. 
• Zijn de controles met betrekking tot het brandveilig gebruik van gebouwen met een 
bijeenkomstfunctie, gezondheidsfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie en winkelfunctie planmatig 
uitgevoerd. 
• Zijn er in totaal 319 meldingen (klachten) ingediend. Dit is een afname van 78 meldingen ten 
opzichte van het aantal meldingen in 2014. 
 
In 2015 heeft de gemeente Roosendaal haar handhavingsinspanningen afgestemd en is er 
samengewerkt met vele externe handhavingspartners, zoals: 
• Brandweer Midden- en West-Brabant 
• Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
• Politieregio Zeeland - West-Brabant 
• Inspectie SZW 
• UWV 
• Belastingdiens. 
 
Besluit: 
Het Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2015 vast te stellen en dit ter kennisname te brengen 
aan de gemeenteraad en aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 
 

 
 
 

 


