
 
 
 
 
 

BW besluitenlijst d.d. 7 mei 2019 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 16-04-2019; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 16-04-2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 7 mei 2019 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
AF 
 
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. 
AF 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

Onderwerp: 
Raadsvragen ex artikel 39 RvO – gericht aan B&W. 
AF 
 
Deze week geen beantwoording raadsvragen. 
 
Besluit: 
N.v.t. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Agenda raadsvergadering 09-05-2019. 
AF 
 
Besluit: 
De agenda wordt besproken en voor kennisgeving aangenomen.  
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Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2020 Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 
2020 van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. 
 
Besluit: 
1. Door middel van het collectieve raadsvoorstel over de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke 
regelingen, de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begroting 2020 van de 
Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VRMWB). 
2. De raad daarbij voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2020 en in de zienswijze op te merken dat 
de VRMWB verzocht wordt om vanaf de begroting 2021 een meerjareninvesteringsplan op te nemen. 
3. De raad voor te stellen om de bijdragen aan de VRMWB voor de jaren 2020 t/m 2023, conform begroting 
VRMWB, vooralsnog op te nemen in gemeentelijke begroting 2020-2023; 
4. De jaarstukken 2018 ter kennisname aan te bieden. 
 

Onderwerp: 
Klachtenverslag 2018 
 
Extern bericht: 
De Klachtenverordening bepaalt dat de klachtencoördinator jaarlijks verslag uitbrengt aan het college van 
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de klachten die in het betreffende kalenderjaar zijn 
behandeld. Tevens bepaalt de Klachtenverordening dat het jaarverslag van de Commissie Ombudsman aan de 
gemeenteraad ter kennisname wordt aangeboden. 
 
Besluit: 
Het Klachtenverslag 2018 en het Overzicht verzoeken Commissie Ombudsman 2018 ter kennisname aan de 
gemeenteraad aan te bieden middels bijgaande concept-raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
sluiten depotovereenkomst ten behoeve van zekerheidstelling planschade 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2019 besloten tot het aangaan van een 
anterieure overeenkomst zonnepark Evert Kreekweg. Met deze depotovereenkomst wordt uitvoering gegeven 
aan een aantal bepalingen uit de anterieure overeenkomst. Het betreft bepalingen die betrekking hebben op 
planschade. 
 
Besluit: 
aan te gaan een depotovereenkomst tot zekerheid van de nakoming van de verplichting tot het betalen van een 
eventuele planschade bij de realisatie van het zonnepark Evert Kreekweg. 
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Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2020 Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant biedt de begroting 2020 aan voor 
een zienswijze aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor 
een zienswijze te geven op de begroting 2020. 
 
Besluit: 
1. Door middel van het collectieve raadsvoorstel over de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke 
regelingen, de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begroting 2020 van de RAV. 
2.  De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de begroting 2020 en in de zienswijze op te merken dat de 
raad er van uit gaat dat: 

• de RAV het budget voor paraatheidsuitbreiding in 2020 volledig inzet en hiermee haar capaciteit zodanig 
uitbreidt dat in 2020 het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten hoogstens 5,5% bedraagt. 

• aangezien in de conceptbegroting 2020 de uitwerking van de beleidsmatige richtlijn 3 ontbreekt de RAV 
wordt verzocht om hier alsnog uitvoering aan te geven. 

3. De voorlopige jaarrekening 2018 ter kennisname aan te bieden aan te raad. 
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Onderwerp: 
Zienswijze Agenda van de Toekomst 2019-2022 en begroting 2020 GGD West-Brabant 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant heeft de Agenda voor de Toekomst 2019-2022 en de 
begroting 2020 aangeboden voor een zienswijze. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met beide 
documenten en met betrekking tot de begroting 2020 een aantal kanttekeningen te maken in de zienswijze. 
 
Besluit: 
1. Door middel van het collectieve raadsvoorstel over de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke 
regelingen, de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de Agenda van de Toekomst 2019-
2022 en begroting 2020 van de GGD West-Brabant. 
2. De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de Agenda van de Toekomst 2019- 2022. 
3.  De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de begroting 2020 en in de zienswijze op te merken dat de 
raad er van uit gaat dat de GGD: 

• Met betrekking tot de JGZ: 
a. Per gemeente aangeeft welke activiteiten in het kader van Lokaal verbinden in 2020 worden uitgevoerd. De 
eerder afgesproken marge van 10% van het totale JGZ-budget mag niet overschreden worden. Tevens is sprake 
van transparantie in af te nemen producten en geldt als uitgangspunt dat iedere gemeente samen met de GGD 
keuzes in activiteiten maakt. Per 2020 is helder aan welke lokale overlegstructuren de GGD deelneemt en is zicht 
op de samenwerkingspartners. 
b. Inzichtelijk te maken welke inspanningen zij in samenwerking met Careyn en TWB levert, opdat de 
vaccinatiegraad in West-Brabant zo hoog mogelijk is. De GGD neemt in haar begroting op wat zij aantoonbaar 
extra doet, maakt dit inzichtelijk per gemeente en informeert gemeenten over de inzet en het resultaat. 
c. Spoedig duidelijkheid biedt over de vraag of de JGZ 4 – 18 jarigen tot 18 jaar is of tot en met 18 jaar. Tevens 
laat de GGD het AB een definitief besluit nemen of bij de bepaling van de kindaantallen gebruik gemaakt wordt 
van GBA-gegevens of van CBS-gegevens. 

• In de evaluatie van het voor 2018 - 2019 toegekende extra budget voor de intensivering 
Infectieziektebestrijding duidelijk aantoont dat de eerder door het AB akkoord bevonden structurele 
verhoging van € 150.000,- per 2020 absoluut noodzakelijk is.  

• M.b.t. RUPS inzicht geeft in het bedrag dat via de landelijke regeling wordt verworven. De inzet van deze 
subsidie wordt voorgelegd aan het AB, aan de hand van twee scenario’s. In scenario 1 is het landelijke 
budget taakstellend en wordt duidelijk gemaakt welke risico’s gemeenten en doelgroepen lopen door geen 
extra middelen beschikbaar te stellen. Scenario 2 kent als onderdelen trajectbegeleiding, inzet van een 
jobhunter en een SOA-spreekuur in De Markiezaten; de begroting geeft inzicht in de mate waarin naast het 
landelijke budget gebruik gemaakt wordt van de maximale bijdrage van € 150.000,- waarmee het AB in zijn 
overleg van 24 januari 2019 heeft ingestemd.  

• Samen met de gemeenten werkt aan verdere optimalisering van de prestatie-indicatoren zoals deze in de 
beleidsbegroting in beeld zijn gebracht. De GGD neemt het initiatief tot een werkgroep die de huidige 
indicatoren onder de loep neemt. 

• Vanaf de Beleidsbegroting 2021: 
a. Het financiële kengetal ‘Structurele exploitatieruimte’ opneemt. 
b. Inzicht geeft in hoe het meerjarenperspectief structureel in evenwicht is door een uitvoerigere 
verschillenanalyse vanaf de jaarrekening 2019 en verdere jaren op te nemen. 
c. Per product/programma aangeeft “wat er wordt gedaan” en “wat het gaat kosten”. 
d. Jaarlijks de risico’s t.b.v. benodigde weerstandcapaciteit actualiseert. 
 
 
begroting opneemt, zodat een beeld ontstaat van de ontwikkeling en hier op gestuurd kan worden. 

• Ervoor zorgt dat de begroting vanaf 2021 voldoet aan de gestelde eisen in het BBV. In vergelijking met 
2019 is met de begroting 2020 al een grote stap voorwaarts gezet. 

 
4. De raad voor te stellen om de bijdragen aan de GGD voor de jaren 2020 t/m 2023 op te nemen in 
gemeentelijke begroting 2020-2023. 
5. De jaarrekening 2018 ter kennisname aan de raad aan te bieden. 
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e. De prestatie-indicatoren en deelnemersbijdrage meerjarig in de begroting opneemt, zodat een beeld ontstaat 
van de ontwikkeling en hier op gestuurd kan worden. 

• Ervoor zorgt dat de begroting vanaf 2021 voldoet aan de gestelde eisen in het BBV. In vergelijking met 
2019 is met de begroting 2020 al een grote stap voorwaarts gezet. 

 
4. De raad voor te stellen om de bijdragen aan de GGD voor de jaren 2020 t/m 2023 op te nemen in 
gemeentelijke begroting 2020-2023. 
5. De jaarrekening 2018 ter kennisname aan de raad aan te bieden. 
 

Onderwerp: 
aanwijzings- en aanstellingsbesluit invorderingsambtenaar en deurwaarders 
 
Extern bericht: 
Parkeer Beheer schakelt Cannock Chase Public in als invorderingsambtenaar en als deurwaarder. 
Hiervoor is het noodzakelijk de aanwijzings- en aanstellingsbesluiten aan te passen. 
 
Besluit: 
Het aanwijzings- en aanstellingsbesluit invorderingsambtenaar en deurwaarders vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
vaststellen Data Protection Impact Assessment (DPIA-) beleid 
 
Extern bericht: 
Op grond van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is het in een aantal gevallen verplicht 
om een Data Protection Impact Assessment (DPIA)/gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Een 
DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om 
daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. 
In het DPIA-beleid staat wanneer, door wie en hoe een DPIA uitgevoerd moet worden. 
 
Besluit: 

• Het Data Protection Impact Assessment (DPIA-) beleid vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Beheerkalender 2020-2024, planjaar 2024 
 
Extern bericht: 
Aan het onderhouds- en vervangingsprogramma voor het openbaar gebied, de Beheerkalender 2020-2023, is 
een nieuw planjaar (2024) aan toegevoegd  
 
Besluit: 
1.      in te stemmen met de actualisatie van de beheerkalender 2020-2024 en 
2.      De investeringen opnemen in het Investeringsplan 2020-2024 behorend bij de begroting 2020 en de 
investeringen en geraamde onderhoudskosten opnemen in de actualisatie van de reserves en voorzieningen 
zoals die wordt aangeboden bij de begroting 2020. 
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Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Midden-West-Brabant 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant biedt de begroting 2020 aan voor 
een zienswijze aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor 
een zienswijze te geven op de begroting 2020. 
 
Besluit: 
1. De raad met het (collectieve) raadsvoorstel over de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen 
in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begroting 2020 van de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant (OMWB). 
2. De raad daarbij voor te stellen in de zienswijze met betrekking tot de begroting 2020 van de OMWB 
onderstaande opmerkingen op te nemen: 
a. De OMWB is opgericht voor de uitvoering van het inmiddels wettelijk vastgelegde basistakenpakket (VTH 
milieu). In de conceptbegroting wordt een groei in taken en activiteiten geschetst. Dit roept minimaal de schijn op 
van een voornemen tot taakuitbreiding. Het verzoek is dat de OMWB zich primair richt op het wettelijke 
basistakenpakket. Wij zijn geen voorstander van taakuitbreiding. 
b. In de kaderbrief geeft de OMWB aan de richtlijn voor invoering van productprijzen niet over te nemen. De 
OMWB stelt dat de MWB-norm is gebaseerd op prijs x hoeveelheid. Dit is volgens de OMWB de basis voor de 
productprijzen die de OMWB hanteert. Wij verzoeken u dit explicieter in de begroting 2020 op te nemen en bij de 
eindafrekening ook uit te gaan van deze MWB-norm. 
c. Wij plaatsen vraagtekens bij de voordelen van een branchegerichte aanpak en de wijze waarop dit wordt 
aangepakt. Wij verzoeken om een betere onderbouwing. 
d. Benoem expliciet een gewogen indexcijfer (gemiddelde index van loon en prijs) waarmee in de begroting 
rekening is gehouden. Op onderdelen is het indexcijfer duidelijk, maar dat geldt niet voor het gewogen 
gemiddelde dat het uurtarief bepaalt. Wij geven de OMWB bovendien mee te kijken welke index daadwerkelijk 
gerealiseerd is ten opzichte van de indexen uit de macro-economische verkenningen en bij significante 
afwijkingen meenemen in het volgende begrotingsjaar. 
e. Benoem expliciet dat de financiële gevolgen van de beleidsontwikkelingen uit hoofdstuk 2 niet zijn 
meegenomen in de conceptbegroting 2020 maar dat dit wel tot uitdrukking komt in de met de deelnemers op te 
stellen werkprogramma’s 2020. In paragraaf 1.3 (algemene uitgangspunten, onder a) staat dat in de begroting 
2020 wel rekening is gehouden met de beleidseffecten. 
f. Zorg voor een zichtbare aansluiting met de omzetten uit de conceptbegroting 2020 en de bijlagen waarin de 
bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen. Dit is nu niet het geval. De verklaring betreft de doorbelasting van 
SSiB (samen sterk in het buitengebied). Wij hechten eraan de specificatie altijd te laten aansluiten op de 
bovenliggende gegevens. 
g. Bij de specificatie van de deelnemersbijdrage 2020 (bijlage 1) staat ten onrechte dat deze is gebaseerd op de 
MWB-norm. De deelnemersbijdrage 2020 is berekend op grond van het werkprogramma 2019 + indexering. 
Uitgangspunt blijft de MWB-norm. Om dit tot uitdrukking te laten komen vragen wij om aan de tabel van bijlage 1, 
conform de begroting 2019, een kolom MWB-norm toe te voegen en de tekst van toelichting 1 aan te passen. 
 
 

h. Bij de specificatie van de deelnemersbijdrage 2020 (bijlage 1) staat in toelichting 4 vermeld dat de definitieve 
invulling van deze bijdragen per deelnemer plaatsvindt aan de hand van de bestuurlijk vast te stellen 
werkprogramma’s. Bij toelichting 3 is niet inzichtelijk welke gemeenten gebruik maken van het afbouwmodel en in 
de begroting en meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met deze afbouwmogelijkheid. Wij behouden ons 
het recht voor van deze bijdrage af te wijken bij de definitieve invulling van het werkprogramma 2020 conform de 
GR.   
i. Maak in de begroting inzichtelijk wat de (financiële) gevolgen zijn van de aangekondigde en inmiddels 
doorgevoerde efficiency verbeteringen. 
j. Stel in overleg met de deelnemers een aantal beleidsindicatoren vast en neem die vanaf begrotingsjaar 2021 
jaarlijks op in de begroting en jaarrekening. 
k. In de richtlijnen t.b.v. de Kaderbrief 2020 is aangegeven dat er een meerjarenbeleidsplan opgesteld dient te 
worden conform de regionale nota Verbonden Partijen. Deze hebben we niet ontvangen. In de begroting 2020 
wordt wel melding gemaakt van nieuwe trends en ontwikkelingen die naar onze mening thuishoren in een 
meerjarenbeleidsplan. Wij verzoeken het AB nogmaals om een meerjarenbeleidsplan op te stellen. 
3. De raad voor te stellen om de bijdragen aan de OMWB op basis van de werkprogramma's voor de jaren 2020 
t/m 2023 op te nemen in gemeentelijke begroting 2020-2023; 
4. De voorlopige jaarstukken 2018 ter kennisname aan te bieden. 
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Onderwerp: 
verkoop Voorstraat 157 
 
Extern bericht: 
De voormalige onderwijslocatie, Voorstraat 157 te Roosendaal, heeft zijn onderwijsfunctie verloren. Op grond van 
de Kaders Vastgoed komt de Voorstraat voor verkoop in aanmerking. De Voorstraat 157 te Roosendaal wordt 
verkocht aan de BVR Groep. 
 
Besluit: 
1. te verkopen Voorstraat 157 
2. geheimhouding te leggen op het taxatierapport 
3. aan te gaan een anterieure overeenkomst tot kostenverhaal 
4. de financiële consequenties vast te leggen in de bijgevoegde begrotingswijziging 
5. de netto boekwinst reserveren voor de doordecentralisatie van het Primair Onderwijs. 

 

Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2020 
van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) en om in de zienswijze op te nemen dat de BWB dient aan 
te geven hoe invulling is gegeven aan de zienswijze die is uitgebracht voor de begroting 2018 over de 
ontwikkeling van de vervolgingskosten in relatie tot de dekking van de personeelslasten. 
 
Besluit: 
1. Door middel van het collectieve raadsbesluit over de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen, 
de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begroting 2020 van de 
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). 
2. De raad daarbij voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2020 en in de zienswijze op te merken dat 
de BWB wordt verzocht aan te geven hoe invulling is gegeven aan de zienswijze die is uitgebracht voor de 
begroting 2018 over de ontwikkeling van de vervolgingskosten in relatie tot de dekking van de personeelslasten; 
3. De raad voor te stellen om de bijdragen aan de BWB voor de jaren 2020 t/m 2023, conform begroting BWB, 
vooralsnog op te nemen in gemeentelijke begroting 2020-2023; 
4. De jaarstukken 2018 ter kennisname aan te bieden. 
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