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B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 29 APRIL 2014. 
 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 22 april 2014; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 22 april 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijsten d.d. 24 en 29 april 2014 worden bekrachtigd. 
 

Onderwerp: 
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen.  
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda’s. 
 

Onderwerp: 
Ontwerpbegroting 2014 en 2015 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerplicht 
West-Brabant. 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant biedt de begroting 2014 
(2

e
 halfjaar) en 2015 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het College van Burgemeester en 

Wethouders stelt de raad voor in te stemmen met de begroting. De bijdrage van de gemeente 
Roosendaal geschiedt in de vorm van het beschikbaar stellen van personeel. 
 
Besluit: 
1. De raad met het collectieve raadsvoorstel over de begrotingen 2015 van de gemeenschappelijke 

regelingen in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begroting 2014 / 2015 van het 
Regionaal Bureau Leerplicht. 

2. De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 / 2015. 
 

Onderwerp: 
Verzoek intrekken dwangsombeschikking biogasinstallatie (Luienhoekweg 3) 
 
Extern bericht: 
Bij brief van 25 september 2013 is door de exploitanten van de biogasinstallatie te Moerstraten het 
verzoek ingediend om de aan hen opgelegde dwangsombeschikking van 2 mei 2013 in te trekken zodra 
de aangevraagde omgevingsvergunning in ontwerp ter inzage is gelegd. Dit omdat dan concreet zicht op 
legalisatie bestaat. Het college heeft besloten om in te stemmen met dit verzoek. 
 
Besluit: 
1. Het verzoek van BioMoer Energie B.V. om de dwangsombeschikking van 2 mei 2013 in te trekken te 

honoreren. 
2. BioMoer Energie B.V. en overige betrokkenen in deze procedure door middel van bijgevoegde 

conceptbrieven op de hoogte te stellen van de beslissing op het verzoek tot intrekking van de 
dwangsombeschikking van 2 mei 2013. 
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Collegebesluit B&W-vergadering 24 april 2014. 
 
 

Onderwerp: 
Portefeuilleverdeling 2014-2018. 
 
Extern bericht: 
Op 23 april 2014 zijn de wethouders door de gemeenteraad benoemd in het nieuwe College van 
Burgemeester en Wethouders. De tijdens de collegevorming gemaakte afspraken kunnen nu formeel 
worden vastgelegd. Het college heeft de portefeuilleverdeling, de vervanging van de burgemeester en de 
onderlinge vervanging van de wethouders vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. De portefeuilleverdeling voor de bestuursperiode 2014-2018 vast te stellen overeenkomstig bijgaand 

overzicht. 
2. De vervanging van de burgemeester bij diens verhindering of ontstentenis – met uitzondering van de 

taken aangaande het voorzitterschap van de raad – als volgt te regelen: 
1

e
 loco-burgemeester wethouder Theunis; 

2
e
 loco-burgemeester wethouder Verbraak; 

3
e
 loco-burgemeester wethouder Polderman; 

4
e
 loco-burgemeester wethouder Lok; 

5
e
 loco-burgemeester wethouder Schenk-Dekkers. 

3. De onderlinge vervanging van de wethouders bij verhindering of ontstentenis als volgt te regelen: 
- Wethouder Theunis en wethouder Lok vervangen elkaar. 
- Wethouder Verbraak en wethouder Polderman vervangen elkaar. 
- Wethouder Theunis vervangt wethouder Schenk-Dekkers. 

4. De gemeenteraad van dit besluit op de hoogte te stellen door middel van de bij de adviesnota 
gevoegde raadsmededeling. 

 

 


