
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 9 mei 2017 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25 april 2017;  
2. bekrachtiging van de in dit verslag en het verslag d.d. 2 mei 2017 aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25 april 2017 worden vastgesteld. 
2. De verslagen d.d. 2 en 9 mei 2017 worden 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: 
Motie kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten 
  
Extern bericht: 
Op 6 april 2017 heeft de gemeenteraad de motie kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten aangenomen. 
Naar aanleiding hiervan is de nadere regel kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten opgesteld, die 
gezamenlijk met de andere nadere regels voor 2018 binnenkort door het college zal worden 
vastgesteld. De subsidieaanvragen sport, recreatie & cultuur voor het organiseren van 
kindervakantiewerk in 2017 zijn alsnog verleend. Middels een raadsmededeling wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd over de nadere regel kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten en het vervolgproces. 
 
Besluit: 
De raad te informeren over de uitwerking van de motie kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten middels 
bijgevoegde raadsmededeling. 

Onderwerp: 
Vijfde wijziging GR Belastingsamenwerking West-Brabant 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het principebesluit genomen in te stemmen met 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant in verband met 
de toetreding van de gemeente Rucphen per 1 januari 2018 . De gemeenteraad wordt voorgesteld hier 
toestemming voor te geven. 
 
Besluit: 
1 Het principebesluit te nemen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling 
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) overeenkomstig bijgevoegd voorstel van het Dagelijks 
Bestuur van de BWB van 20 april 2017 (bijlage 1); 
2 de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen (bijlage 2) het college toestemming te geven tot 
het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). 

Onderwerp: 
Eerste wijziging Legesverordening Roosendaal 2017 
 
Extern bericht: 
De Legesverordening Roosendaal 2017 dient als gevolg van nieuwe wetgeving, jurisprudentie en een 
wijziging van de modelverordening Leges van de VNG tussentijds te worden gewijzigd.  
De wijziging heeft betrekking op de tariefbepaling over de natuurtoets en het verwijzen naar het UAV 
2012. Tevens wordt het tarief voor de aanvraag van een rijbewijs aangepast. 
 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen om de eerste wijziging van de verordening Legesverordening Roosendaal 
2017 vast te stellen. 
2. Na vaststelling door de raad, bovengenoemde besluit elektronisch bekend te maken op 
www.officielebekendmakingen.nl en daarvan mededeling te doen in de Roosendaalse Bode en op de 
website van de BWB. 
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Onderwerp: 
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stadsoevers c.a. 
 
Extern bericht: 
Met ingang van 16 december 2016 heeft het ontwerp-bestemmingsplan Stadsoevers ter inzage gelegen 
gedurende 6 weken. Naar aanleiding hiervan is een zienswijze ingediend door Gasunie. Met dit bedrijf is 
nader overleg gepleegd, hetgeen heeft geleid tot enkele aanpassingen van het nieuwe bestemmingplan. 
Gasunie heeft op basis hiervan besloten de zienswijze in te trekken. Daarnaast worden ook nog 
ambtshalve een aantal correcties in het plan aangebracht. 
 
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad daarom voor om dit bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen. 
In samenhang met het bestemmingsplan moeten ook het exploitatieplan, het Stap 3-besluit en het 
warmteplan worden vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
Besluit: 
Besluit: de gemeenteraad voor te stellen over te gaan tot het: 
1. gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Stadsoevers; 
2. gewijzigd vaststellen van het exploitatieplan Stadsoevers en het intrekken van het exploitatieplan 
SpoorHaven 1e fase 2009 (exploitatiegebied West); 
4. vaststellen van het Stadsoevers Rapportage Stap 3-besluit en 
5. vaststellen van het warmteplan Stadsoevers Roosendaal. 

Onderwerp: 
Vaststellen nadere regel 'Maatschappelijke initiatieven 2017' 
 
Extern bericht: 
Op 6 april 2017 heeft de gemeenteraad de motie ‘nadere regel ten behoeve van de realisatie van 
maatschappelijke initiatieven’ aangenomen. Hierin wordt het college van burgemeester en wethouders 
verzocht een nadere regel op te stellen met betrekking tot de toekenning van subsidies voor 
maatschappelijke initiatieven. Het college heeft deze nadere regel thans vastgesteld. De nadere regel 
zal gepubliceerd worden op de gemeentelijke website: www.roosendaal.nl/subsidie-aanvragen. 
 
Voorstel tot besluit: 
1. De nadere regel ‘Maatschappelijke initiatieven 2017’ vast te stellen. 
2. Hiervoor het aanvraagformulier ‘Maatschappelijke initiatieven 2017’ vast te stellen. 
3. De nadere regels 2017 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
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