
 
 
 
 
 

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 07-05-2019; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 07-05-2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 14 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. 
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Onderwerp: 
Beleidsdocumenten Veiligheidsregio MWB 2019-2023 'Samenwerken aan veiligheid en veerkracht' 
 
Extern bericht: 
De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat elke Veiligheidsregio dient te beschikken over een regionaal risicoprofiel 
en een beleidsplan waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio. Op 4 juli 
2019 zal het Algemeen Bestuur de plannen en voorstellen definitief vaststellen, nadat de gemeenteraden van de 
24 gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijzen 
en wensen kenbaar te maken. 
 
Besluit: 
1. De gemeenteraad adviseren de in deze nota geformuleerde zienswijzen en wensen kenbaar te maken bij 

de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
 

Onderwerp: 
Wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Altena ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten Aalburg, 
Werkendam en Woudrichem. De gemeenschappelijke regelingen van de GGD West-Brabant, Bureau Leerplicht 
West-Brabant, Regio West-Brabant en Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord dienen 
hieraan te worden aangepast. Ook worden een aantal andere kleine wijzigingen doorgevoerd. Deze 
gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingen met een groot aantal gemeenten in West-Brabant. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het principebesluit genomen om deze gemeenschappelijke 
regelingen te wijzigen. De gemeenteraad wordt om toestemming gevraagd voor deze wijzigingen en tevens 
gevraagd te besluiten tot wijziging van de regeling van de Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, 
voor zover het de bevoegdheden van de gemeenteraad betreft. 
 
Besluit: 
1.    Het voorgenomen besluit te nemen overeenkomstig bijgevoegde concept-besluiten tot het wijzigen van de 
gemeenschappelijke regelingen Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord, voor zover het 
collegebevoegdheden betreft (bijlage 1), GGD West-Brabant (bijlage 2), Schoolverzuim en VSV regio West-
Brabant (bijlage 3) en Regio West-Brabant (bijlage 4); 
2.    De raad met bijgevoegd raadsvoorstel (bijlage 5) voor te stellen: 
a.  in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening 
Brabant Midden-West-Noord, voorzover het de bevoegdheden van de raad betreft en het college toestemming 
te geven tot het wijzigen van de betreffende gemeenschappelijke regeling, voorzover het de bevoegdheden van 
het college betreft (bijlage 1); 
b.    het college toestemming te geven tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regelingen GGD West-
Brabant, Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant en Regio West-Brabant. 
 
 

Onderwerp: 
Jongerenroos 
 
Extern bericht: 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de verordening vast te stellen voor het invoeren van de 
zogenaamde Jongerenroos. Deze Jongerenroos wordt uitgereikt aan jongeren in de gemeente tot en met 25 
jaar die zich op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Roosendaals en waarvan de 
prestatie ook als zodanig door de samenleving wordt erkend. Ieder jaar kunnen voor 1 november voordrachten 
worden ingediend en uitreiking van de Jongerenroos vindt plaats tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Elk 
jaar worden er in beginsel maximaal 5 Jongerenrozen toegekend. 
 
Besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen de verordening inzake het instellen van de Jongerenroos vast te stellen 
conform bijgevoegd concept raadsvoorstel. 
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Onderwerp: 
begrotingswijziging jeugd 2019 
 
Extern bericht: 
De Werkbegroting Jeugdhulp 2019 is budget neutraal herzien en meerjarig verwerkt. Dit betekent een technisch 
administratieve andere manier van begroten, die verder geen financiële gevolgen heeft. Het college van 
burgemeester en wethouders geeft hiervoor haar goedkeuring. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de herziene regionale werkbegroting Jeugdhulp 2019; 
2. De herziene regionale werkbegroting meerjarig budgetneutraal verwerken middels vaststelling van 

bijgevoegde ontwerp begrotingswijziging. 
 

 

Onderwerp: 
Vaststelling jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2018 
 
Extern bericht: 
Met dit jaarverslag over 2018 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) informeert het college van 
burgemeester en wethouders de raad over de door CRK verrichte werkzaamheden. Belangrijkste wijziging ten 
opzichte van het voorgaande jaar is de invoering van de zgn. Flitsvergunning. Plannen die onder deze 
vergunning vallen gaan niet meer voor advies naar het CRK, maar worden onder het mandaat van het CRK 
ambtelijk afgedaan. Daardoor kon een groter aantal plannen ambtelijk worden afgedaan. Een andere 
belangrijke verandering was de toegenomen externe gerichtheid van de commissie. Dat blijkt uit de vele 
bezoeken op locatie en het toegenomen aantal vooroverleggen met klanten en ontwerpers. 
 
Besluit: 
In te stemmen met het jaarverslag en dit verslag ter informatie toe te sturen naar uw raad middels bijgaande 
concept raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
Gemeentelijk archiefinspectierapport 2018 
 
Extern bericht: 
Op 1 mei 2012 gaf het college van burgemeester en wethouders de archivaris de opdracht om in de vorm van 
een (twee) jaarlijks archiefinspectierapport te berichten over de stand van zaken van het informatie- 
archiefbeheer in de gemeente Roosendaal met behulp van de landelijke lijst van KPI's (= kritische prestatie 
indicatoren). Met behulp van deze KPI-lijst is een archiefinspectierapport gemaakt met aanbevelingen. 
Het archiefinspectierapport (inclusief KPI rapport en verbeterplan) wordt na behandeling in het college van 
burgemeester en wethouders en in de gemeenteraad gestuurd naar de afdeling Interbestuurlijk toezicht van de 
Provincie Noord-Brabant. 
 
Besluit: 
1. Instemmen met het bijgevoegd verbeterplan, opgesteld naar aanleiding van de aanbevelingen uit het 

archiefinspectierapport 
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsmededeling verslag uit te brengen over de 

archiefinspectie conform artikel 3 van de gemeentelijke archiefverordening. 
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Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan "Herziening Moerstraten, de Gebrande Hoef II" 
 
Extern bericht: 
Het bestemmingsplan biedt een nieuwe juridische regeling voor een gedeelte van het plangebied "Moerstraten, 
de Gebrande hoef II". Het doel is het realiseren van een grote differentiatie aan woningen, niet alleen in 
typologie, maar ook in oppervlak. Uitgangspunt blijft namelijk dat de woningen worden gebouwd voor de eigen 
woningbehoefte, qua type woningen goed aansluiten bij de woningbouwbehoefte, duurzaam en divers zijn. Om 
dit mogelijk te maken dient het geldende bestemmingsplan Moerstraten te worden herzien. Het 
bestemmingsplan "Herziening Moerstraten, de Gebrande Hoef II" voorziet hierin. 
 
Besluit: 
1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan "Herziening Moerstraten, de Gebrande Hoef II" vast 

te stellen conform bijgevoegd concept raadsvoorstel; 
2. het besluit MER "Herziening Moerstraten, de Gebrande Hoef II" vast te stellen.  

 

Onderwerp: 
Koers economie en actieagenda arbeidsmarkt 
 
Extern bericht: 
Om het vestigingsklimaat van Roosendaal optimaal te houden bereiden we ons voor op de toekomst. We 
werken daarbij samen met onderwijs en ondernemers. Daarbij gaan we uitdagingen aan in energietransitie, 
digitalisering en robotisering. Hierbij stimuleren wij vernieuwend ondernemerschap en onderwijs, door ideeën te 
verbinden en uitdagende experimenten te ondersteunen. Onze ambitie en keuzes leest u in het economisch 
koersdocument en de actieagenda arbeidsmarkt. 
 
Besluit: 

• Instemmen met de koers economie: Verbinden, vernieuwen en uitdagen. 

• Instemmen met de raadsmededeling over de koers Verbinden, vernieuwen en uitdagen. 

• Instemmen met de actieagenda Arbeidsmarkt 

• Instemmen met de raadsmededeling voor de actieagenda Arbeidsmarkt. 
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