
 
 
 
 
 

         B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 28 APRIL 2015. 
 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering 21 april 2015; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 21 april 2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 28-04-2015 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.  
 

 
 



Onderwerp: 
Wijziging Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk gehoord kan worden 
 
Extern bericht: 
Bezwaarschriften die bij de gemeente Roosendaal worden ingediend, kunnen op twee manieren worden 
afgehandeld. Een aantal categorieën van bezwaarschriften wordt ter advisering voorgelegd aan de 
Commissie voor de bezwaarschriften en een aantal categorieën wordt ambtelijk afgedaan. Dit houdt in 
dat bezwaarmakers worden gehoord door de medewerkers van het cluster Bezwaar en beroep. Omdat 
dit een snellere en efficiëntere werkwijze oplevert, heeft het college van burgemeester en wethouders 
besloten de categorieën van bezwaarschriften die ambtelijk kunnen worden afgehandeld uit te breiden.  
 
Besluit: 
1. Het Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk gehoord kan worden te 
wijzigen. 
 
2. Het Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk gehoord kan worden 
bekend te maken en af te kondigen in het Gemeenteblad. 
 

Onderwerp: 
Raadsmededeling 'Bekendmaking Sportfondsen Nederland als voorkeurskandidaat inzake 
aanbesteding exploitatie zwembad De Stok' 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft Sportfondsen Nederland als voorkeurskandidaat 
aan de gemeenteraad voorgesteld inzake de aanbesteding van de exploitatie van zwembad De Stok. 
Het college stelt de raad daarnaast in de gelegenheid wensen en bedenkingen aan het college kenbaar 
te maken inzake het voornemen om de exploitatie van het zwembad te gunnen aan Sportfondsen 
Nederland. 
NOOT: Wethouder Polderman is tegen het principe van privatisering/uitbesteding van de exploitatie en 
wordt geacht tegen te stemmen. 
 
Besluit: 
1. De raad middels een raadsmededeling: 
 
a. mede te delen dat Sportfondsen Nederland de voorkeurskandidaat van het college is inzake de 
aanbesteding van de exploitatie van zwembad De Stok. 
 
b. in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college inzake het 
voornemen om de exploitatie van zwembad De Stok te gunnen aan Sportfondsen Nederland. 
 



Onderwerp: 
Regionale bestuursopdracht Jeugd 2015-2017 en losse onderdelen transitie Jeugd 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestuursopdracht Zorg voor Jeugd West-Brabant 
West 2015-2017 vastgesteld. Met de bestuursopdracht wordt de regionale samenwerking 
voortgezet met acht andere gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en 
Zundert Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen) op de volgende gebieden:  

Inkoop van zorg, innovatiestrategie, financiën, monitoring en het inrichten van het veiligheidsstelsel; 

- Samenwerking met andere regionale verbanden van gemeenten: 
 West-Brabant Oost voor Veilig Thuis; 
 West-Brabant Oost en Hart van Brabant voor het inrichten van een gecertificeerde 

instelling;  
 Landsdeel Zuid voor het inkopen van Jeugdzorg-plus. 

- Samenwerking met partijen zoals ouders, jeugdigen en zorgaanbieders, bijvoorbeeld voor het 
vorm geven aan innovatie en ketensamenwerking; 

- Kennisuitwisseling over de lokale uitvoering van de Jeugdhulp, zoals de inrichting van de 
toegang en de relatie met het voorliggend veld. 

Ook zijn met de acht andere gemeenten enkele afspraken gemaakt voor de uitvoering:  
- Bij aanbieders die geen raamovereenkomst willen sluiten met de regio en wel jeugdhulp leveren 

in het kader van zorgcontinuïteit een korting van 25% door te voeren op hun tarief. Dit is de 
enige sturingsmogelijkheid die de gemeente heeft om de kosten van zorgcontinuïteit tijdig in 
beeld te hebben en niet pas wanneer trajecten zijn afgerond en aanbieders bij de gemeente 
declareren. Het blijft voor aanbieders altijd mogelijk om wel een overeenkomst te sluiten. 

- De gemeenten sluiten een jeugdhulpcontract de Koraalgroep onder dezelfde voorwaarden 
als bij 6 andere grote aanbieders in de regio (Amarant, De Viersprong, GGZ Breburg, GGZ 
WNB, SDW zorg en Juzt). 

- De gemeente Roosendaal vervult de kassiersfunctie voor de middelen Jeugdzorg Plus. 
 
Besluit: 
1A De regionale bestuursopdracht Zorg voor Jeugd 2015-2017 vast te stellen. 
1B Voor de uitvoering € 28.281,65 beschikbaar te stellen. 
1C Dit te dekken uit het uitvoeringsbudget Jeugd, kostenplaats 6715102. 
2   Een korting van 25% doorvoeren op het tarief indien zorgaanbieders geen   raamovereenkomst 
wensen te sluiten en toch zorg leveren in 2015 in het kader van zorgcontinuïteit. 
3  Aan het  verzoek van de Koraalgroep tegemoet te komen en onder dezelfde voorwaarden als bij de 
andere 6 aanbieders met hen een overeenkomst niet vrij toegankelijke zorg te ondertekenen.  
4 In te stemmen met het beleggen van de kassiersfunctie voor de middelen Jeugdzorg Plus bij de 
gemeente Roosendaal.  
5. In te stemmen met de raadsmededeling Jeugd en WMO. 
 



Onderwerp: 
Terugkeergarantie begeleid werken WVS 
 
Extern bericht: 
De oude Wet sociale werkvoorziening (Wsw) maakte het mogelijk om budget te gebruiken om 
medewerkers een arbeidsovereenkomst voor Begeleid Werken (BW) bij een reguliere werkgever aan te 
bieden in plaats van een Sociale Werkplaats (SW)-dienstbetrekking.  
De WVS-groep kende de (interne) regeling dat iemand die zijn BW-baan verliest (mits dit niet 
verwijtbaar is) met voorrang in aanmerking komt voor een SW-dienstbetrekking. Echter, sinds de komst 
van de Participatiewet per 1 januari 2015 is het aan de gemeenten om een standpunt in te nemen ten 
aanzien van een terugkeergarantie voor mensen met een BW-contract. 
Als een BW-medewerker geen garantie heeft om bij verlies van de BW-baan terug te kunnen vallen op 
de arbeidsvoorwaarden van een SW-arbeidsovereenkomst, zal dit de doorstroom van een SW-
medewerker naar een BW-plek ernstig belemmeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
daarom besloten een terugkeergarantie naar een SW-dienstbetrekking aan te bieden aan WVS-
medewerkers waarvan (niet verwijtbaar) het BW-contract eindigt. 
 
Besluit: 
Instemmen met het aanbieden van een terugkeergarantie in een SW-dienstbetrekking van medewerkers 
waarvan (niet verwijtbaar) het begeleid werken-contract eindigt.  
 

Onderwerp: 
Beslissing op bezwaarschrift omgevingsvergunning woonvoorziening verslaafden.  
 
Extern bericht: 
Op 11 december 2012 is aan de Stichting Allee Wonen een omgevingsvergunning verleend voor het 
oprichten van een woonvoorziening op de hoek van de Burgemeester Freijterslaan-Wouwseweg. De 
hiertegen ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard. Twee partijen hebben een beroepschrift 
ingediend bij de rechtbank. Het beroepschrift van een partij is ongegrond verklaard. De rechtbank heeft 
in het andere beroepschrift geoordeeld dat er onvoldoende onderzoek is verricht naar de mogelijke 
aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. Tevens was niet 
voldoende gemotiveerd waarom het gebouw als logiesgebouw in relatie tot het Bouwbesluit is 
aangemerkt. De rechtbank heeft de gemeente opgedragen opnieuw te beslissen op het bezwaarschrift. 
Er is nader onderzoek verricht naar de voornamelijk milieutechnische aspecten. Geconstateerd is dat 
met een bouwtechnische aanpassing de omgevingsvergunning in stand kan blijven. Conform het advies 
van de Commissie voor de bezwaarschriften heeft het college van burgemeester en wethouders 
besloten de bezwaren deels gegrond te verklaren, maar de omgevingsvergunning, deels aangepast, in 
stand te laten.  
 
Besluit: 
1. Conform het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift deels gegrond 
verklaren voor wat betreft de akoestische situatie. 
 
2. In de beslissing op het bezwaarschrift de motivering aan te passen en de nieuwe bouwtekeningen in 
de plaats te stellen voor de tekeningen behorend bij de verleende omgevingsvergunning. 
 
3. De omgevingsvergunning voor het overige in stand te laten. 
 
4. De gevraagde proceskostenvergoeding toe te kennen.  
 



Onderwerp: 
Oprichting Gemeenschappelijke Regeling ICT samenwerking West-Brabant-West (ICT-WBW) 
 
Extern bericht: 
Het belang van ICT (informatie- en communicatietechnologie) wordt ook voor gemeentelijke organisaties 
steeds groter. Er is in toenemende mate sprake van uitwisseling van gegevens tussen systemen, zowel 
binnen de gemeente als met externe ketenpartners Daarom worden er steeds hogere eisen gesteld aan 
continuïteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid. Anderzijds zien we de trend van toenemende 
complexiteit in ICT. 
Ook zien de gemeenten in West-Brabant West zich gesteld voor nieuwe uitdagingen en 
taakoverdrachten vanuit het Rijk naar gemeenten. Bovendien worden ze door het Rijk en de provincie 
aangespoord om samen te werken en waar mogelijk hun krachten te bundelen. Een en ander is 
verwoord in het rapport over versterking van de regionale samenwerking in Noord-Brabant, getiteld 
‘Veerkrachtig Bestuur’ (juni 2013). 
Het voorgaande is voor de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk aanleiding 
geweest om de bestaande ICT samenwerking te formaliseren en een juridisch kader onder te leggen. 
Hierbij hebben de vier colleges van burgemeester en wethouders gekozen voor de lichte variant van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen: de bedrijfsvoeringsvariant. 
Na toestemming van de gemeenteraad kan de nieuwe organisatie formeel van start gaan per 1 
augustus 2015 onder de naam "ICT Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW). ICT WBW regelt 
en beheert de gewenste ICT infrastructuur voor de deelnemende partijen en is gehuisvest bij gemeente 
Moerdijk. 
 
Besluit: 
Per 1 augustus 2015 de nieuwe uitvoeringsorganisatie formeel van start laten gaan als 
bedrijfsvoeringorganisatie ICT Samenwerking West-Brabant-West (ICT-WBW), de lichtste vorm van 
gemeenschappelijke regeling. Na vaststelling van de bedrijfsvoeringorganisatie kan het 
plaatsingsproces van de meewerkers worden gestart. De ambitie is om eind 2015 een gezamenlijke ICT 
organisatie te hebben staan die naar ieders wens functioneert. 
 
Gevraagd besluit: 
1.     Aan de raad de bedrijfsvoeringorganisatie Gemeenschappelijke Regeling, ICT Samenwerking 
West-Brabant-West (ICT-WBW) aan te bieden en de raad te verzoeken toestemming te verlenen tot het 
treffen hiervan per 1 augustus 2015. 
2.     De raad in staat te stellen een zienswijze op de begroting ICT WBW zoals verwoord in het 
raadsvoorstel aan te bieden aan het bestuur van de ICT WBW. 
3.     Bijgevoegde administratieve begrotingswijziging vast te stellen.  
 

 


