
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 22 mei 2018 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.15-05-2018 en d.d. 18-05-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d.15-05-2018 en d.d. 18-05-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 22 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: 
Klachtenverslag 2017 en wijziging Klachtenverordening 
 
Extern bericht: 
De Klachtenverordening bepaalt dat de klachtencoördinator jaarlijks verslag uitbrengt aan het college van 
burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad van de klachten die in jaarlijks worden behandeld. 
Tevens bepaalt de Klachtenverordening dat het jaarverslag van de Commissie Ombudsman aan de raad 
ter kennisname wordt voorgelegd. 
 
Wijziging Klachtenverordening: 
De Klachtenverordening moet worden gewijzigd vanwege de wijziging van bevoegdheden. Daarom zijn er 
drie klachtbehandelaars geworven die op basis van de nieuwe Klachtenverordening benoemd moeten 
worden door het college van burgemeester en wethouders. 
 
Besluit: 
1. Het Klachtenverslag 2017 van de gemeente ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. 
2. Het Overzicht verzoeken Commissie Ombudsman 2017 ter kennisname voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
3. De gemeenteraad voor te stellen de Klachtenverordening vast te stellen. 
4. Na vaststelling van de Klachtenverordening door de gemeenteraad drie klachtbehandelaars te 
benoemen. 

Onderwerp: 
Inwerkingtreding AVG 
 
Extern bericht: 
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. Deze Europese 
regelgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dankzij de AVG krijgen mensen 
meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy-
rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Om dit te kunnen realiseren heeft het college van 
burgemeester en wethouders beleidsregels en een reglement vastgesteld, zowel voor de organisatie als 
geheel als voor het sociaal domein in het bijzonder. Op de gemeentelijke website is in heldere taal 
aangegeven hoe het college van burgemeester en wethouders burgers in staat stelt hun rechten uit te 
oefenen. 
 
Besluit: 
1. Het privacybeleid en privacyreglement gemeente Roosendaal vaststellen overeenkomstig bijgevoegde 
ontwerpen; 
2. het herziene privacybeleid voor het sociaal domein met privacyprotocollen voor jeugdhulp en 
maatschappelijke ondersteuning vaststellen overeenkomstig bijgevoegde ontwerpen; 
3. de privacyverklaring gemeente Roosendaal vaststellen overeenkomstig bijgevoegd ontwerp; 
4. het herziene verwerkingsregister vaststellen en de verdere actualisering daarvan mandateren aan een 
door de Algemeen Directeur nader aan te wijzen functionaris en 
5. de raad te informeren conform bijgevoegde raadsmededeling. 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Vijfhuizenberg - Hulsdonk 
 
Extern bericht: 
Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het plangebied Vijfhuizenberg - Hulsdonk.  
Dit bestemmingsplan voorziet in een actuele planologische regeling voor het plangebied. 
Met ingang van 12 februari 2018 is het ontwerpbestemmingsplan “’Vijfhuizenberg - Hulsdonk” ter inzage 
gelegd voor een periode van zes weken. Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn er geen 
zienswijzen ingediend. Er is één ambtshalve aanpassing aangebracht in de verbeelding van het 
bestemmingsplan. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het nieuwe bestemmingsplan Vijfhuizenberg - 
Hulsdonk vast te stellen. 
 
Besluit: 
De gemeenteraad het voorstel te doen het bestemmingsplan Vijfhuizenberg - Hulsdonk gewijzigd vast te 
stellen middels bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. 
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Onderwerp: 
Portefeuilleverdeling 2018-2022, vervanging burgemeester en onderlinge vervanging wethouders 
 
Extern bericht 
Op 17 mei 2018 zijn de wethouders door de gemeenteraad benoemd in het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders De tijdens de collegevorming gemaakte afspraken kunnen nu formeel worden 
vastgelegd. Het college heeft de portefeuilleverdeling, de vervanging van de burgemeester en de 
onderlinge vervanging van de wethouders vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. De portefeuilleverdeling voor de bestuursperiode 2018-2022 vast te stellen overeenkomstig bijgaand 
overzicht. 
2. De vervanging van de burgemeester bij diens verhindering of ontstentenis – met uitzondering van de 
taken aangaande het voorzitterschap van de raad – als volgt te regelen: 
- 1e loco-burgemeester wethouder Theunis; 
- 2e loco-burgemeester wethouder Lok; 
- 3e loco-burgemeester wethouder Van Ginderen; 
- 4e loco-burgemeester wethouder Koenraad; 
- 5e loco-burgemeester wethouder Raaijmakers. 
3. De onderlinge vervanging van de wethouders bij verhindering of ontstentenis als volgt te regelen: 
- Wethouder Theunis en wethouder Lok vervangen elkaar. 
- Wethouder Van Ginderen en wethouder Koenraad vervangen elkaar. 
- Wethouder Theunis vervangt wethouder Raaijmakers. 
4. De gemeenteraad op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde raadsmededeling. 
 
(Besluit van vrijdag 18 mei 2018). 
 

 


