
 

 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 16 mei 2017 

 
 

Onderwerp 

1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering 09-05-2017; 
2. bekrachtiging van de in het verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 09-05-2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 16 mei 2017 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2018 Regionale Ambulance Voorziening 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord biedt de 
begroting 2018 aan voor een zienswijze aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders 
stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2018. 
 
Besluit: 
1. De raad met het (collectieve) raadsvoorstel over de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke 
regelingen voorstellen in te stemmen met de begroting 2018 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant 
Midden-West-Noord. 
2. De voorlopige jaarrekening 2016 ter kennisname aan te bieden aan te raad. 
 

Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2018 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant biedt de begroting 2018 aan voor 
een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad 
voor om in te stemmen met de begroting 2018 met daarbij een aantal kanttekeningen die worden opgenomen 
in de zienswijze. 
 
Besluit: 
1. De raad met het (collectieve) raadsvoorstel over de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke 
regelingen voorstellen om in te stemmen met de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant (VRMWB); 
2. De raad voor te stellen om in de zienswijze de VRMWB opdracht te geven om in 2017 met 
dekkingsvoorstellen te komen om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 2018 opgenomen structurele 
kosten vanaf 2019 te dekken binnen de bestaande budgetten en om een aangepast meerjarig Investeringsplan 
te presenteren, waarbij de investeringen opnieuw zijn beoordeeld en weggezet in de tijd. Tevens te bezien of 
het plafond van de reserve kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen. 
3. De raad voor te stellen om de bijdragen aan de VRMWB voor de jaren 2018 t/m 2021, conform begroting 
VRMWB, vooralsnog op te nemen in gemeentelijke begroting 2018-2021; 
4. De jaarrekening 2016 ter kennisname aan te bieden. 
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Onderwerp 

Zienswijze begroting 2018 Regio West-Brabant (RWB) 
 
Extern bericht: 
De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) biedt de begroting 2018 aan voor een zienswijze 
door de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begroting 2018 en in de 
zienswijze onder andere aandacht te vragen voor landelijke en provinciale ontwikkelingen die invloed kunnen 
hebben op het beleid en de activiteiten van de RWB, de prestatie-afspraken rondom de extra financiële 
bijdrage aan NV Rewin in 2017 en 2018 en de structurele lasten van de doorontwikkeling van de RWB. De 
jaarrekening 2016 wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
Besluit: 
1. Door middel van het collectieve raadsvoorstel over de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke 
regelingen, de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begroting 2018 van de Regio 
West-Brabant (RWB). 
2. De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van de RWB (inclusief het 
Productplan 2018 van NV Rewin) en in de zienswijze op te merken dat: 
-   Er nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd om te anticiperen op landelijke en provinciale ontwikkelingen die 
invloed kunnen hebben op het beleid en de activiteiten van de RWB in 2017 en 2018 e.v. Hierbij valt o.a. te 
denken aan initiatieven vanuit de provincie om per regio tot een zogenaamde versnellingsagenda te komen en 
tot samenvoeging van de GGA- en RRO-tafels. 
-   In het productplan van Rewin (of in een andere rapportage) moet geformuleerd worden wat de extra 
beschikbaar gestelde financiële middelen voor de jaren 2017 en 2018 (uit het productplan 2017) gaan 
opleveren. 
-   De structurele lasten als gevolg van de doorontwikkeling moeten inzichtelijk gemaakt worden bij de 
aangekondigde begrotingswijziging (denk aan de lasten van het Leisure Ontwikkelfonds en de ondersteuning 
van het triple helix-overleg). Deze begrotingswijziging volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen 
van de doorontwikkeling. 
-   Als de RWB kiest voor het werken met beleidsindicatoren, dan adviseren wij deze (compacte set) 
indicatoren te koppelen aan de nieuwe ruimtelijk-economische agenda. 
3. De Raad van Commissarissen van NV Rewin te informeren conform bijgevoegde concept-brief. 
4. De jaarrekening 2016 van de RWB ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 

Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2018 ICT Samenwerking West-Brabant West 
 
Extern bericht: 
De gemeenschappelijke regeling ICT-Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) biedt de begroting 2018 
aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college stelt voor in te stemmen met de begroting 2018 
en geen zienswijze in te dienen. 
De jaarrekening 2016 van ICT WBW wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
Besluit: 
1.     Door middel van het collectieve raadsvoorstel over de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke 
regelingen, de raad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven op de begroting 2018 van de ICT-
Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW). 
2.     De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van ICT WBW, en geen 
zienswijze in te dienen. 
3.     De jaarrekening 2016 van ICT WBW ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
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Onderwerp 

Zienswijze herziene begroting 2017 en begroting 2018 van het West-Brabants Archief 
 
Extern bericht: 
De gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA) biedt de herziene begroting 2017 en de 
ontwerpbegroting 2018 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor in te 
stemmen met de herziene begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018, en in de zienswijze aandacht te 
vragen voor het voldoen aan de meegegeven richtlijnen en de nieuwe BBV-voorschriften. 
De jaarrekening 2016 van het WBA wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
Besluit: 
1.     Door middel van het collectieve raadsvoorstel over de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke 
regelingen, de raad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven op de herziene begroting 2017 en de 
ontwerpbegroting 2018 van het West-Brabants Archief (WBA). 
2.     De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de herziene begroting 2017 en de ontwerpbegroting 
2018 van het WBA en in de zienswijze het volgende op te merken: 
-      De begroting 2018 voldoet niet op alle punten aan de nieuwe richtlijnen ingevolge het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), o.a. de indeling naar taakvelden en de verplichte financiële 
kengetallen ontbreken. Nadrukkelijk verzoek is om de eerstvolgende begroting (2019) volledig conform de 
BBV-richtlijnen op te stellen. 
-      Bij het indexeren van de kostenramingen een ander percentage (1,1%) gebruikt dan in de richtlijnen is 
genoemd (0,9%). Nadrukkelijk verzoek is in de toekomst de richtlijnen te volgen of bij afwijking ervan dit goed 
te motiveren. 
3.     De jaarrekening 2016 van het WBA ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 

Onderwerp: 
Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage 
 
Extern bericht: 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Voor 
het perceel Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor 
het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming. Aangezien het bouwplan in strijd is 
met het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Wouw" is een omgevingsvergunning om af te wijken van 
het bestemmingsplan benodigd. Om deze omgevingsvergunning te kunnen verlenen is een verklaring van 
geen bedenkingen nodig van raad van de gemeente Roosendaal. Na afgifte van de definitieve verklaring van 
geen bedenkingen, kan de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend. 
 
Besluit: 
In het kader van de af te geven omgevingsvergunning voor het wijzigen van agrarische bestemming naar een 
woonbestemming op het perceel Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage, de raad voor te stellen om een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, een en ander overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel. 
 
Beslispunten: 
1.    op grond van artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen af te geven ten behoeve van de procedure, zoals bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 30 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar een 
woonbestemming op het adres Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage; 
2.    geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat het 
wettelijke kostenverhaal is verzekerd door het afsluiten van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente 
en initiatiefnemer; 
3.  indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen deze te 
beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen. 
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Onderwerp 

Contractering AKJ, Kindertelefoon en Sensoor 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om per 1 januari 2018 een contact af te sluiten 
met de Kindertelefoon, Sensoor (luisterend oor) en AKJ (vertrouwenswerk jeugd). Aanleiding hiervoor is dat de 
VNG met ingang van 2018 stopt met de uitvoering en financiering van deze taken. Hierdoor moeten de 
gemeenten zelf deze taken contracteren. 
 
Besluit: 
1.   Stichting AKJ, Stichting De Kindertelefoon en Stichting Sensoor contracteren voor de dienstverlening op 
het gebied van ‘luisterend oor’ en het vertrouwenswerk jeugd van 2018 tot en met 2021. 
2.   De middelen die hiervoor worden ontvangen via het gemeentefonds vanaf 1 januari 2018 beschikbaar te 
stellen voor deze drie organisaties. 
3. De wethouder Jeugd mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. 
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Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2018 GGD West-Brabant 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant biedt de begroting 2018 aan voor een zienswijze door de 
gemeenteraad. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de begroting 2018 met daarbij een aantal 
kanttekeningen die worden opgenomen in de zienswijze. 
 
Besluit: 
1. Door middel van het collectieve raadsvoorstel over de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke 
regelingen, de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begroting 2018 van de GGD West-
Brabant. 
2. De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van de GGD West-Brabant (GGD) 
en in de zienswijze op te merken dat: 
• De raad gaat er vanuit dat de GGD vanaf 2019 een vastgestelde kadernota indient bij de raad. Pas bij de 
behandeling van de begroting, volgt de zienswijze van de raad. 
• De raad gaat er vanuit dat de GGD met ingang van de begroting 2019 een begroting op basis van ongewijzigd 
beleid indient en dat de GGD bij eventuele begrotingsaanpassingen dit volgens de vastgestelde procedure 
van zienswijze en/of begrotingswijziging doet, indien sprake is van financiële gevolg voor de deelnemersbijdrage. 
• De raad gaat vooralsnog akkoord met de door u gevraagde extra bijdrage voor infectieziektebestrijding. Dit doen 
wij voor een periode van 2 jaar (2018 en 2019). In de beleidsbegroting voor 2020 verwachten wij van u een 
voorstel op basis waarvan een besluit kan worden genomen tot al dan niet verlenging van de duur van de 
beleidsintensivering. 
• De raad gaat er van uit dat: 
a. de GGD-inzet voor kwetsbare burgers past binnen en aansluit bij het gemeentelijke beleid uit de Regionale en 
Stedelijke Kompassen; 
b. de GGD-inzet voor nieuwkomers en statushouders vanaf 2018 onderdeel uitmaakt van het GGD-basispakket; 
c. de GGD met een vraaggerichte, flexibele inzet en rolbewust meewerkt aan de transformatie binnen het Sociale 
Domein; 
d. de jeugdgezondheidszorg zich ten doel stelt om 100% van de 0 t/m 18-jarigen in beeld te hebben; 
e. er een efficiencyresultaat op het basispakket jeugdgezondheidszorg komt; 
f. aanpassing van de GGD-begroting 2018 op besluitvorming over het basispakket JGZ via een 
begrotingswijziging aan de gemeenten wordt voorgelegd; 
g. het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgevoerd binnen de rijksmiddelen die de gemeenten hiervoor ontvangen. 
- De raad vraagt in deze zienswijze om inzichtelijk te maken op welke wijze de GGD participeert (bestuurlijk 

en/of financieel) in de in deze begroting genoemde samenwerkingsverbanden. Onduidelijk is wat het 
bestuurlijk en/of financiële belang van de GGD in deze samenwerkingsverbanden is en welke risico’s hieraan 
verbonden zijn. Zeker gezien het feit dat de een aantal samenwerkingsverbanden integraal onderdeel zijn van 
de GGD-begroting. 

- De raad gaat onder voorbehoud van de nog op te stellen huisvestingsvisie akkoord met de hoogte en 
onttrekking aan de bestemmingsreserve huisvesting. De nieuwe visie dient onder andere duidelijk te maken 
om welke panden het gaat, wanneer en op welke wijze het onderhoud aan de panden is geborgd en wat de 
financiële consequenties van de nieuwe visie zijn. Indien dit onvoldoende wordt onderbouwd zal alsnog een 
discussie over deze resultaatbestemming moeten worden gevoerd met GGD waarbij mogelijk een (gedeelte) 
van het resultaat terug dient te vloeien naar de deelnemers. Tevens moet de doelomschrijving van de huidige 
bestemmingsreserve huisvesting worden opgesteld. De raad gaat er tevens vanuit dat de nieuwe 
huisvestingsvisie wordt vastgesteld door het AB. 

- Bij de actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen van de GGD dient een discussie met de 
deelnemende gemeenten plaats te vinden over de noodzaak, omvang en berekeningsmethodiek (o.a. 
bandbreedte) van de algemene risicoreserve en de bestemmingsreserve, waarbij spelregel 5 van de Nota 
Verbonden partijen als uitgangspunt dient. 

 
3. De jaarrekening 2016 van de GGD West-Brabant ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
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Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2018 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant biedt de begroting 2018 aan voor 
een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor 
om in te stemmen met de begroting 2018 met daarbij een aantal voorbehouden die worden opgenomen in de 
zienswijze. De voorlopige jaarrekening 2016 wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
Besluit: 
1. Door middel van het collectieve raadsvoorstel over de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke 
regelingen, de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begroting 2018 van de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 
2. De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van de OMWB en in de zienswijze 
op te merken dat: 
• Ten aanzien van de bekostiging van het Sociaal Beleidskader de gemeente Roosendaal van mening is dat deze 
volledig voor rekening van de OMWB dienen te komen en als zodanig ook in de begroting 2018 en de 
meerjarenbegroting 2019-2021 verdisconteerd dient te worden; 
• De in de ontwerpbegroting verwerkte uitbreiding van de vaste formatie pas te implementeren na een grondige 
analyse van potentiële risico’s verbonden aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de invoering van de Omgevingswet 
en de MWB-norm, om toekomstige overbezetting te voorkomen; 
• Akkoord wordt gegaan met de wijze waarop de coördinatie-uren nu in de begroting 2018 zijn verwerkt, maar er 
voor 2019 van uit te gaan dat een beter uitgewerkt voorstel zal worden voorgelegd aan de deelnemers.  
3. De voorlopige jaarrekening 2016 van de OMWB ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 

Onderwerp: 
Aankoop grond Takspui van Allee Wonen 
 
Extern bericht: 
De gemeente heeft besloten een terrein aan Takspui terug aan te kopen van Allee Wonen. Het terrein zal deels 
worden benut voor de uitbreiding van het JTC-college. Voor het overige perceelgedeelte zal nog een passende 
invulling worden gezocht. 
 
Besluit: 
1. De grond aan Takspui aan te kopen van Allee Wonen conform bijgevoegde ontwerpkoopovereenkomst; 
2. de raad voor te stellen de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen conform bijgevoegd 
ontwerpraadsvoorstel en -besluit; 
 

Onderwerp: 
Zienswijzen begrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad het voorstel aan met betrekking tot de 
zienswijzen op de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen. 
Tevens worden de jaarrekeningen over 2016 van de gemeenschappelijke regelingen ter kennisname aangeboden 
aan de raad. 
 
Besluit: 
Instemmen met het raadsvoorstel inzake de zienswijzen op de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke 
regelingen. 
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Onderwerp: 
Zienswijze herziene begroting 2017 en begroting 2018 van het Werkplein HvWB 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant biedt de gewijzigde begroting 2017 en de 
conceptbegroting 2018 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en 
wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de gewijzigde begroting 2017 en de conceptbegroting 
2018. 
De jaarrekening 2016 van het Werkplein Hart van West-Brabant wordt ter kennisname aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
 
Besluit: 
M.b.t. de gewijzigde begroting 2017 en de conceptbegroting 2018 van het Werkplein: 
1.  Door middel van het collectieve raadsvoorstel over de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke 
regelingen, de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2017 en de 
conceptbegroting 2018 van het Werkplein. 
2.  De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de gewijzigde begroting 2017 en de conceptbegroting 2018 
van het Werkplein, en in de zienswijze op te merken dat: 
a.     Begrotingen en / of bestuursrapportages tot stand moeten komen in afstemming met WVS-groep. Aantallen 
leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met WVS. Ook de 
gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd. 
b.     We van het Werkplein verwachten dat alles in het werk wordt gesteld om de ambitie te realiseren met 
betrekking tot het beheersen van de uitkeringslasten binnen het totaal van het rijksbudget BUIG. 
c.     Mocht onverhoopt toch een overschrijding van de uitkeringslasten optreden en een beroep kan worden 
gedaan op de vangnetregeling, dan verwachten we dat het Werkplein voldaan heeft aan de gestelde eisen van 
deze regeling. 
d.     Er concrete prestatieafspraken voor doelgroep B in het kader van arbeidsinpassing opgenomen dienen te 
worden in de begroting. 
e.     We van het Werkplein verwachten dat zij proactief handelt naar de kansen die de huidige en toekomstige 
arbeidsmarkt biedt. Daarbij verwachten we dat het Werkplein nieuw gevestigde bedrijven actief benadert (al dan 
niet in samenwerking met gemeenten) en inspeelt op de werkgelegenheidskansen die de topsectoren in West-
Brabant (gaan) bieden. 
f.      We verwachten van het Werkplein dat in toekomstige begrotingen de loonkosten conform de richtlijnen 
worden opgenomen in de meerjarenraming. Dit houdt in dat de geldende CAO als uitgangspunt wordt genomen, 
dat er geen indexering plaatsvindt, en dat de stijging voor periodieken en werkgeverslasten degelijk onderbouwd 
zijn.   
M.b.t. de jaarrekening 2016 van het Werkplein: 
3.  Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van het Werkplein. 
4.  In te stemmen met het voorstel van het Werkplein om het voordelige resultaat (€ 258.249) als volgt te 
bestemmen: 
-    € 12.500 blijft beschikbaar voor het Werkplein voor afronding van zaken uit 2016; 
-    Het restant, € 245.750, wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten op basis van de verdeelsleutel. 
5. De jaarrekening 2016 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 



 

 

pagina 8 

Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2018 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 
 
Extern bericht: 
De gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) biedt de begroting 2018 aan voor een 
zienswijze door de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begroting 2018. 
De jaarrekening 2016 van het RBL wordt ter kennisname aan de raad aangeboden. 
 
Besluit: 
1. Door middel van het collectieve raadsvoorstel over de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke 
regelingen, de raad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven op de begroting 2018 van het Regionaal 
Bureau Leerplicht (RBL). 
2. De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van het RBL, en geen officiële 
zienswijze in te dienen. 
3. De jaarrekening 2016 van het RBL ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 

Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2018 WVS 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep biedt de begroting 2018 aan voor een zienswijze door de 
gemeenteraad. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2018, maar daarbij wel 
een zienswijze in te dienen. 
De jaarrekening 2016 van WVS-Groep wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Voor deze 
jaarrekening heeft de accountant een ongeclausuleerde goedkeurende controleverklaring afgegeven. 
 
Besluit: 
M.b.t. de begroting WVS 2018: 
1.     De raad door middel van het (collectieve) raadsvoorstel over de begrotingen 2018 van alle 
gemeenschappelijke regelingen voor te stellen in te stemmen met de begroting 2018 van WVS-Groep; 
2.     De raad voor te stellen in de begroting 2018 van de gemeente Roosendaal een bijdrage aan WVS-groep op 
te nemen van € 1.805.311. 
3.     De raad voor te stellen als zienswijze van de gemeente Roosendaal bij het AB van WVS-groep het volgende 
naar voren te brengen: 
a.  De huidige werkwijze en opdracht hebben als basis gediend voor de thans voorliggende begroting. Conform 
afspraak heeft de WVS niet vooruitgelopen op besluitvorming over de herstructurering. Hierdoor komt de 
begroting mogelijk niet geheel overeen met de situatie die in 2018 aan de orde kan zijn. Zodra de 
bestuursopdracht herstructurering tot uitkomsten leidt kunnen de uitgangspunten zoals gehanteerd in de nu 
voorliggende begroting wijzigen. Er wordt van WVS-groep verwacht dat zij door middel van een nieuwe begroting 
de gewijzigde verhoudingen vastlegt. 
b.  Indien de WVS een herziene begroting voorlegt, dan vragen wij daarin ook aandacht te besteden aan de eigen 
visie en ambitie van de WVS rondom de herstructurering. Waarbij de uitkomsten van de herstructureringsopdracht 
vertaald worden in eigen concrete doelstellingen en acties, die bijdragen aan het realiseren van de ketenbrede 
doelstellingen van het Herstructureringsplan. 
c.  In geval van een herziene begroting komt deze tot stand in gezamenlijkheid en in afstemming tussen WVS, 
ISD en het Werkplein Hart van West-Brabant. Aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn 
realistisch, afgestemd en afgesproken met de ISD en het Werkplein. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar 
afgestemd. 
d.  In de voorliggende begroting gaat de WVS uit van een loon- en prijsontwikkeling (LPO) van de rijksbijdrage 
van 1,5% (in totaal € 700.000). Indien uit de meicirculaire blijkt dat deze LPO van het participatiebudget hoger of 
lager uitvalt, dan vragen wij het verschil tussen het geraamde bedrag (€ 700.000) en het toegekende bedrag te 
verrekenen met het rekeningresultaat. Bij de bestemming van het rekeningresultaat dient het eventueel nadelig 
verschil tussen de geraamde bijdrage van het rijk en de werkelijke bijdrage verrekend te worden met de algemene 
reserve. De gemeenten wordt een begrotingswijziging voorgelegd waarin alleen de gevolgen van de meicirculaire 
worden weergegeven (wijziging van het bedrag per SE en de LPO). Indien het bedrag per SE significant afwijkt, 
dan verwachten we daar separate communicatie over zodat overlegd kan worden tot nadere stappen. 
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e.  Bij de benoemde risico’s heeft de WVS geen beheersmaatregelen geformuleerd. Het is van belang vinger aan 
de pols te houden bij de risico’s. Het is omwille van de transparantie gewenst om een aantal risico’s en 
omstandigheden in de begroting van de WVS meer specifiek te benoemen, te monitoren en daarover in de 
kwartaalrapportages te rapporteren. Het gaat om de volgende onderdelen: 
- Aantallen leerwerktrajecten; 
- Aantallen beschut werk; 
- Aantallen participanten. 
 
De afspraken die gemaakt worden over aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk tussen de 
WVS en de ISD / het Werkplein moeten getoetst worden aan de aantallen in de begroting. Als dit leidt tot 
afwijkingen, nadelen of grote voordelen verwachten we dat de WVS overlegt met de gemeenten over hoe hiermee 
om te gaan.     
 
M.b.t. de jaarrekening WVS 2016: 
4.     Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2016 (inclusief accountantsverslag) van WVS-groep; 
5.     In te stemmen met het ten laste brengen van het negatieve resultaat over 2016 van € 252.000 van de 
algemene reserve van WVS-groep. 
6.     De jaarrekening 2016 ter kennisname aan te bieden aan de raad. 
 

Onderwerp: 
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen bouwplan De Bamere fase 3 en 4 
 
Extern bericht: 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het 
bouwen van acht grondgebonden woningen inzake het bouwplan De Bamere fase 3 en 4 in Heerle. Aangezien 
het bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan ‘Heerle’ is een afwijking van het bestemmingsplan 
benodigd. Om uiteindelijk de omgevingsvergunning te kunnen verlenen door middel van een afwijking van het 
bestemmingsplan is een verklaring van geen bedenkingen nodig van Raad van de gemeente Roosendaal. 
 
Besluit: 
1. In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van acht grondgebonden woningen 
aan de Runningstraat in Heerle, bouwplan De Bamere, de Raad van de gemeente Roosendaal voor te stellen om 
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel. 
2. Indien er geen zienswijzen binnen komen, de Raad van de gemeente Roosendaal voor te stellen om de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen te beschouwen als een definitieve verklaring van geen bedenkingen. 
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Onderwerp: 
Invoering Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen woning 
 
Extern bericht: 
Voor het stimuleren van ouderen en mensen met een handicap om langer zelfstandig thuis te wonen, is het 
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Roosendaal voornemens een 
Stimuleringslening aan te bieden. Deze regeling biedt huiseigenaren een aantrekkelijke financiering voor: 
- het levensloopbestendig maken van hun woning, 
- het aanbrengen van woningaanpassingen, 
- het treffen van extra maatregelen aan de woning op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. 
 
De planning is de regeling per 1 september a.s. gefaseerd in te laten gaan. Dit wil zeggen dat inwoners 
uitgenodigd worden om per wijk, in een bepaalde periode een aanvraag in te dienen. 
Het invoeren van deze stimuleringsmaatregel is ook opgenomen in het door het college onlangs vastgestelde 
actieplan Roosendaal Futureproof, duurzaamheidsagenda 2017. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen om: 
1. De Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen woning vast te stellen. 
2. Hiervoor per 1 september een budget van 1 miljoen beschikbaar te stellen. 
3. De lasten hiervoor te dekken uit het te bestemmen overschot van de begroting 4. Hiervoor een 
begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Vast te stellen: 
5. De Beleidsregels startersleningen in Roosendaal. 
6. De rente percentages voor de stimuleringslening. 
 
In te trekken: 
7. De regeling Duurzaamheidsleningen, waarbij het restsaldo en de nog te ontvangen aflossingen ten gunste van 
de Stimuleringsregeling komt. 
 

Onderwerp: 
Anterieure overeenkomst hotel De Stok 
 
Extern bericht:  
Thermen Roosendaal Vastgoed B.V. wil een hotel realiseren. Zij wil een perceel grond van de gemeente kopen. 
Voor de realisatie van dit hotel is kostenverhaal noodzakelijk. De gemeenteraad stelt daartoe een exploitatieplan 
vast tenzij kostenverhaal anderszins is verzekerd. Thermen heeft aangegeven een anterieure overeenkomst te 
willen sluiten waarin is vastgelegd dat zij de door de gemeente te maken en gemaakte plankosten betaalt. 
 
Besluit: 
1. De plankosten te verhalen door middel van het sluiten van een anterieure overeenkomst en ten gunste te 
brengen van het product bestemmingsplannen nummer 810; 
2. de percelen grond gelegen tussen de Stok 6 en 10 te verkopen; 
3. de grondopbrengst ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve groenfonds; 
4. de incidentele grondopbrengst en de toevoeging aan het groenfonds te verwerken in de bestuursrapportage 
2017; 
5. op grond van artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bedragen in de adviesnota, 
overeenkomst en op de taxatie. 
 

 
 
  


