
 
 
 
 
 

BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14 mei 2019; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14 mei 2019 vastgesteld 
2. Het verslag d.d. 21 mei 2019 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 a aangenomen. 
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Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2020 Regio West-Brabant 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB) biedt de begroting 2020 aan voor een 
zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor 
in te stemmen met de begroting 2020 en geen zienswijze in te dienen. De voorlopige jaarrekening 2018 van 
de RWB wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
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 
Regio West-Brabant (RWB). 

2. De raad daarbij voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2020 van de RWB en daarbij geen 
zienswijze op te nemen. 

3. De raad voor te stellen om de gemeentelijke bijdragen aan de RWB voor de jaren 2020 t/m 2023, 
conform de begroting 2020 van de RWB, vooralsnog op te nemen in de gemeentebegroting 2020-2023. 

4. De voorlopige jaarstukken 2018 van de RWB en Rewin ter kennisname aan te bieden aan de raad. 
 

Onderwerp: 
Inkoop Jeugdzorg Plus 
 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de visie doorontwikkeling Jeugdzorgplus en de 
inkoopstrategie Jeugdzorgplus 2020 en verder. Dat gebeurt in samenwerking met de regio’s Zeeland en West 
Brabant Oost. De drie regio’s borduren voort op verdere transformatie van Jeugdzorgplus en inhoudelijke 
doorontwikkeling om te voorkomen dat jeugdigen veelvuldig en langdurig binnen deze voorzieningen worden 
geplaatst. Om deze transformatie te bewerkstelligen hebben de drie regio’s besloten om vanaf 2020 de 
Jeugdzorgplus op kleinere schaal in te kopen. 
 
Besluit: 
 
1. Instemmen met het visiedocument Doorontwikkeling Jeugdzorgplus Zeeland, West Brabant West en 

West Brabant Oost 
2. Instemmen met het document Inkoopstrategie Jeugdzorgplus 2020 en verder. 
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Onderwerp: 
Aanvullend Huisvestingsprogramma Onderwijs 2019 
 
Extern bericht: 
Het Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) voor 2019 is in december 2018 vastgesteld. Een volgend HPO 
wordt in 2020 vastgesteld. Ontwikkelingen in de afgelopen periode hebben geleid tot spoedaanvragen voor 
tussentijdse kredieten ten behoeve van verhuizing, uitbreiding en stichting van een nieuwe school. Deze 
aanvragen worden conform de verordening tussentijds beoordeeld en behandeld in een Aanvullend 
Huisvestingsprogramma Onderwijs. 
 
Besluit: 
Het college besluit om in te stemmen met: 
1.   De aanvullingen op het HPO 2019 zoals bijgevoegd bij deze nota; 
2.   De raad voor te stellen € 1.237.269,82 te voteren als maximum voor een nieuwe locatie voor basisschool 
de Rietgoor aan de Hoveniersberg 37; 
3.   De raad voor te stellen € 135.000 te voteren voor het herstellen van de luchtbehandelingsinstallatie in OBS 
de Singel; 
4.   De raad voor te stellen  € 13.636 te voteren voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket voor een 15e 
groep bij PCBS de Kroevendonk; 
5.   De raad voor te stellen: 
5.a. € 112.448 te voteren voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket ten behoeve van de Islamitische 
School; 
5.b. € 187.553 te voteren als maximum voor herstel en duurzaamheidsmaatregelen voor het gebouw en terrein 
aan de Heulberg 1 ten behoeve van de Islamitische School; 
6.   De lasten van de beslispunten 2 t/m 5 ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve 
Onderwijshuisvesting. 
7.   Bijgevoegd raadsvoorstel tot voteren van de noodzakelijke kredieten en het vaststellen van de 
begrotingswijziging. 
 

Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2020 Regionaal Bureau Leerplicht 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) biedt de begroting 2020 aan voor een 
zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor 
in te stemmen met de begroting 2020, maar wel met een kanttekening in de zienswijze. 
De voorlopige jaarrekening 2018 van het Regionaal Bureau Leerplicht wordt ter kennisname aangeboden aan 
de gemeenteraad. 
 
 
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 het 
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). 

2. De raad daarbij voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2020 van het RBL en in de 
zienswijze op te merken dat van het RBL verwacht wordt dat de gevolgen van de actuele Ingrado 
richtlijnen per gemeente in kaart gebracht worden en hierover een bestuurlijk besluit wordt voorbereid. 

3. De raad voor te stellen om de bijdragen aan het RBL voor de jaren 2020 t/m 2023, conform de begroting 
2020 van het RBL, vooralsnog op te nemen in de gemeentebegroting 2020-2023. 

4. De voorlopige jaarstukken 2018 van het RBL ter kennisname aan te bieden aan de raad.   



 

Pagina 4 

Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant biedt de begroting 2020 aan voor een 
zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor in te 
stemmen met de begroting 2020, maar wel met een aantal kanttekeningen in de zienswijze. 
De voorlopige jaarrekening 2018 van het Werkplein Hart van West-Brabant wordt ter kennisname aangeboden 
aan de gemeenteraad. 
 
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 het 
Werkplein Hart van West-Brabant. 

2. De raad daarbij voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2020 en in de zienswijze op te 
nemen dat: 

a. gezien de forse procentuele toename van doelgroep C, het Werkplein een opdracht heeft om in 2019 deze 
doelgroep in beeld te brengen. De gehele groep moet voor 2020 geheel in beeld zijn, waarna keuzes binnen 
de financiële middelen leiden tot een specifieke aanpak voor deze doelgroep. 
b. indien het Werkplein in 2019 de taakstelling rond het aantal af te nemen leerwerktrajecten bij de WVS niet 
haalt, wij van het Werkplein en de WVS verwachten dat zij hier pro-actief in handelen en in gezamenlijkheid 
met voorstellen komen tot bijsturing. Het gezamenlijke ketenresultaat moet hierbij voorop staan. 
c. het Werkplein en de gemeenten gezamenlijk een ambitie vaststellen voor het klantenbestand in het 
Werkplan 2020. Dit Werkplan komt eind 2019 tot stand op basis van de dan bekende verwachtingen en trends. 
Dit betekent dat er een andere ambitie in het Werkplan 2020 kan worden vastgesteld dan nu in de begroting is 
opgenomen. 
d. wij van het Werkplein verwachten dat meerjarig de aantallen in- en uitstroom per programma in de begroting 
worden opgenomen. Tevens dienen de financiële consequenties hiervan te worden verwerkt in de 
meerjarenraming. Dit is ook aangegeven in de financiële richtlijnen die de deelnemende gemeenten hebben 
opgesteld. 
e. wij van het Werkplein verwachten dat in de bijlagen van de begroting een overzicht wordt opgenomen met 
het verloop van de vaste en tijdelijke formatie sinds 2015. Hieruit moet blijken welke mutaties er sinds 2015 in 
de formatie zijn doorgevoerd, met welke reden en de besluitvorming hierover. Tevens dient hieruit de stand 
van zaken te blijken omtrent de taakstelling. 
f. wij van het Werkplein verwachten dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 aansluiting gezocht 
wordt bij de Divosa Benchmark en dat het Werkplein de informatie hiervan met de aangesloten gemeenten 
deelt. 
3. De raad voor te stellen om de gemeentelijke bijdragen aan het Werkplein voor de jaren 2020-2023, conform 
de begroting 2020 van het Werkplein, vooralsnog op te nemen in onze gemeentebegroting 2020-2023. 
4. De voorlopige jaarstukken 2018 van het Werkplein ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
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Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2020 WVS 
 
Extern bericht: 
De gemeenschappelijke regeling WVS (Werkvoorzieningschap) biedt de begroting 2020 aan voor een 
zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor 
om in te stemmen met de begroting 2020, maar wel met een aantal kanttekeningen in de zienswijze. 
De jaarrekening 2018 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
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 WVS. 
2. De raad daarbij voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2020 van de WVS en in de zienswijze op 
te merken dat: 
a.    In het geval van grote financiële afwijkingen de WVS gevraagd wordt een herziene begroting aan de 
gemeenten voor te leggen. In deze herziene begroting wordt in ieder geval de actuele situatie verwerkt van de: 

• Rijksbijdrage 

• Lage Inkomens Voordeel 

• Ontwikkelingen op het gebied van de compensatie van transitievergoedingen 

• Eventuele bijstelling van het aantal af te nemen leerwerktrajecten, indien het aantal aanmeldingen in 
2019 hier aanleiding toe geeft. Dit wordt afgestemd met het Werkplein en de ISD. 

• (Meerjarige) gevolgen van het besluit over de ombouw/afbouw van de diverse Product Markt 
Combinaties, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering. 

b.     Indien de WVS een herziene begroting voorlegt, wij dan vragen om daarin ook aandacht te besteden aan 
de eigen visie en ambitie van de WVS rondom de ketensamenwerking. 
c.      Indien de WVS een herziene begroting voorlegt, wij dan vragen om daarin de beheersmaatregelen van 
de risico’s duidelijk te beschrijven en te kwantificeren, zodat gemeenten hierop kunnen anticiperen. 
2.    De jaarrekening 2018 van de WVS ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 
 

Onderwerp: 
beleidsregel PGB jeugd 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuwe beleidsregels omtrent het Persoon Gebonden 
Budget (=PGB) vastgesteld. Dit was nodig om dat we regionaal samenwerken werken op het gebied van 
jeugd. Op dit moment heeft iedere gemeente een verschillende aanpak. Met deze beleidsregels komen we 
tot een éénduidige (regionale) aanpak welke aansluit op de dagelijkse uitvoeringspraktijk. 
 
Besluit: 
1. PGB beleidsregels vast te stellen met ingang van 1 juni 2019. 
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Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2020 ICT West-Brabant West 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Informatie- en Communicatie Technologie West-Brabant West biedt de 
begroting 2020 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders 
stelt de gemeenteraad voor om niet in te stemmen met de begroting 2020. Het college wil eerst inzicht in de 
noodzakelijke investeringen die specifiek voor Roosendaal gedaan moeten worden, alsmede mogelijke 
alternatieven. Hierbij moet inzichtelijk gemaakt worden hoe wij, binnen de financiële kaders, de stap naar 
outsourcing kunnen maken. De huidige gemeentelijke bijdragen in de begroting 2020 zijn op dit moment te 
hoog. De voorlopige jaarrekening 2018 van ICT WBW wordt ter kennisname aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
 
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 ICT 
West-Brabant West (ICT WBW). 

2. De raad daarbij voor te stellen niet in te stemmen met de huidige ontwerpbegroting 2020. 
3. De voorlopige jaarstukken 2018 van ICT WBW ter kennisname aan te bieden aan de raad. 

 

Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2020 West-Brabants Archief 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA) biedt de begroting 2020 aan voor een 
zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor 
in te stemmen met de begroting 2020 en geen zienswijze in te dienen. 
De voorlopige jaarrekening 2018 van het WBA wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
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 het 
West-Brabants Archief (WBA). 

2. De raad daarbij voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2020 van het WBA en geen 
zienswijze in te dienen. 

3. De raad voor te stellen om de bijdragen aan het WBA voor de jaren 2020 t/m 2023, conform de 
begroting 2020 van het WBA, vooralsnog op te nemen in de gemeentebegroting 2020-2023. 

4. De voorlopige jaarstukken 2018 van het WBA ter kennisname aan te bieden aan de raad.   
 

 

Onderwerp: 
Zienswijzen begroting 2020 Gemeenschappelijke regelingen 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad het voorstel aan met betrekking tot de 
zienswijzen op de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de 
jaarrekeningen over 2018 van de gemeenschappelijke regelingen ter kennisname aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
 
Besluit: 
Instemmen met het raadsvoorstel inzake de zienswijzen op de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke 
regelingen. 
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Onderwerp: 
Jaarstukken 2018  
 
Extern bericht: 
De Jaarstukken 2018 zijn gereed en worden op 23 mei aangeboden aan de gemeenteraad van Roosendaal. 
Het accountantsverslag volgt, zodra deze beschikbaar is. 
 
Besluit: 
 
1.    In te stemmen met de Jaarstukken 2018 
2.    In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2018: 
a.    € 668.000 te reserveren voor de transformatie agenda jeugd; 
b.    € 144.000 te reserveren voor gezond in de stad; 
c.    € 36.000 te reserveren voor de voorschoolse voorzieningen peuters; 
d.    € 427.000 te reserveren voor het accres effect op de algemene uitkering 2018; 
e.    € 170.000 te reserveren voor asbestdaken sanering via een nieuw te vormen bestemmingsreserve; 
f.     € 103.000 te reserveren voor de invoering omgevingswet; 
g.    € 70.000 te reserveren voor tijdelijke goedkopen huurwoningen en de pilot Woonconnect. 
3.    In te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging. 
 
 

 


