
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 8 mei 2018 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.17-04-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 17-04-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 8 mei 2018 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: 
Innovatiebonus Wmo Begeleiding 
 
Extern bericht: 
Gemeenten staan voor de uitdaging om de maatschappelijke ondersteuning beter aan te laten sluiten bij de 
behoefte van de burger. Daarvoor is nodig dat de zorgvrager en diens ondersteuningsvraag als uitgangspunt 
wordt genomen. Dit vraagt om een andere benadering. De systematische, vaak gestandaardiseerde, aanpak 
moet (deels) losgelaten worden om meer ruimte te bieden voor maatwerk. Om innovatie te bewerkstelligen 
willen de zes samenwerkende gemeenten (D6) in 2018 een stimuleringsbijdrage in het leven roepen om 
hiermee te experimenteren en hiervan te leren. Van de gecontracteerde zorgaanbieders wordt verwacht dat zij 
nieuwe ideeën ontwikkelen en investeren. Zij kunnen dan achteraf voor een stimuleringsbijdrage in 
aanmerking komen. Gemeenten vullen niet in maar beoordelen wel op basis van ingediende plannen.  
Het regionale budget wordt bepaald op € 250.000,-. Per gemeente is de bijdrage afgerond € 42.000,-.    
 
Besluit: 
1. In stemmen met het voorstel om voor 2018 een Innovatiebonus 2018 voor Wmo begeleiding in te stellen. 
2. Een bijdrage van € 42.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de regionale Innovatiebonus 2018. 
Dekking komt ten laste van het product maatwerkvoorziening in natura Wmo (immaterieel). 
3. Mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder Wmo voor de definitieve bestemming en uitreiking van de 
Innovatiebonus 2018. 
4. Raadsmededeling vast te stellen conform bijgevoegd concept. 

Onderwerp: 
Verordeningen tot wijziging van de verordeningen maatschappelijke ondersteuning, individuele 
inkomenstoeslag en de Maatregelen- en handhavingsverordening 
 
Extern bericht: 
De Verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Individuele Inkomenstoeslag en de Maatregelen- en 
handhavingsverordening zijn aangepast. Daar zijn diverse redenen voor, te weten: 
- Een wetswijzing in de Wet Minimumloon 
- Jurisprudentie op gebied van WMO 
- De motie van de gemeenteraad om de hardheidsclausule in de regelgeving op te nemen (de mogelijkheid om 
in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de regelgeving). De aanpassing leidt tot een juiste uitvoering van 
wetgeving en heeft geen financiële gevolgen voor de gemeentebegroting.  
 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen de verordening tot wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Roosendaal 2017 vast te stellen. 
2. de raad voor te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag 
Participatiewet 2015 gemeente Roosendaal en de Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet, 
IOAW en IOAZ 2015 gemeente Roosendaal met opname van de hardheidsclausule, vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Oprichten Roosendaal Smart City BV 
 
Extern bericht: 
Op 15 maart jl. besloot de gemeenteraad en krediet beschikbaar te stellen voor activiteiten in het kader van 
Roosendaal Smart City. Ter uitvoering daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten 
Roosendaal Smart City BV mede op te richten. 
 
Besluit: 
1.     Te besluiten tot het mede oprichten van Roosendaal Smart City BV op basis van het voorliggende 
concept van de statuten; 
2.     de portefeuillehouder ‘Binnenstad/economie’ te machtigen tot het namens de gemeente plaatsen en 
volstorten van aandelen tot een bedrag van € 731.600,-- waarvan € 301.250,-- in de vorm van activiteiten die 
eerder t.b.v. de vennootschap zijn verricht; 
3.     de portefeuillehouder ‘Binnenstad/economie’ te machtigen om in te stemmen met ondergeschikte 
wijzigingen ten aanzien van de statuten voor de oprichting van de BV; 
4.     de portefeuillehouder ‘Binnenstad/economie’ te machtigen de gemeente te vertegenwoordigen in de 
aandeelhoudersvergadering van aandeelhouders A (gemeente) en in de aandeelhoudersvergadering van 
Roosendaal Smart City BV voor zover het betreft het nemen van besluiten die noodzakelijk zijn om te komen 
tot het oprichten van de BV. 
5. Burgemeester geeft volmacht aan wethouder Lok tot het ondertekenen van de akte tot oprichting van de 
Roosendaal Smart City BV. 

Onderwerp: 
Instemmen met beleid Social Return on Investment 
 
Extern bericht: 
Via het gemeentelijk inkoopbeleid proberen gemeenten opdrachtnemers te bewegen tot sociaal ondernemen. 
Dit wordt vormgegeven door bij aanbestedingen eisen te stellen aan de inschakeling van werkzoekenden bij 
de uitvoering van de aanbestede opdracht. Ook de D6-gemeenten kennen elk eisen ten aanzien van een 
dergelijke Social Return On Investment (SROI) binnen het eigen inkoopbeleid. De manier waarop dit 
vormgegeven is, verschilt echter. Begin 2017 hebben de colleges van de D6-gemeenten besloten te komen tot 
een uniforme invulling van het SROI-beleid binnen het gemeentelijk inkoopbeleid. Daarbij zijn een aantal 
kaders vastgesteld waarbinnen dit uniforme beleid vormgegeven dient te worden. Dit uniforme beleid is nu 
opgesteld. 
 
Besluit: 
1. Te kiezen voor uniform beleid Social Return On Investment met D6 gemeenten. 
2. En daarvoor instemmen met de voorliggende Beleidsnotitie Social Return D6-gemeenten. 

Onderwerp: 
Uitwerken huisstijlboek Citymarketing 
 
Extern bericht: 
Op 6 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de nieuwe Citymarketingstrategie als 
richtinggevend kader vastgesteld en besloten om voorbereidende werkzaamheden te treffen voor de verdere 
implementatie. Onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden is het opstellen van een huisstijlboek. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het huisstijlboek te laten ontwikkelen. 
 
Besluit: 
1. In het kader van de voorbereidingen van de implementatie van de nieuwe Citymarketingstrategie een 
huisstijlboek te laten ontwikkelen, gebaseerd op het vastgestelde logo; 
2. de kosten te dekken uit het bestaande budget Citymarketing 2018. 

 
 
 
 


