
 
 
 
 
 

BW besluitenlijst vergadering d.d. 27 mei 2019 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 21-05-2019; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 21-05-2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 27 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 kennisgeving aangenomen. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Aanstelling tweede Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) 
 
Extern bericht: 
Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens worden voor organisaties steeds belangrijker. 
Nieuwe (wettelijke) voorschriften spelen in op die extra taken en verantwoordelijkheden.  
Sedert mei 2018 behoort de gemeente op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Deze medewerker is zowel naar buiten als 
intern het eerste aanspreekpunt op dit gebied. 
 
Besluit: 
met ingang van 1 juni 2019 P.A. Loos - Schellekens aanwijzen als functionaris voor de gegevensbescherming 
(FG).  
 

Onderwerp: 
Beleidsregels gemeentegaranties en geldlening gemeente Roosendaal/Treasurystatuut 2019 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels voor het verstrekken van gemeentegaranties 
en geldleningen vastgesteld. Volgens de Financiële verordening 2017 is het college bevoegd geldleningen en 
garanties te verstrekken in het kader van de publieke taak. In de beleidsregels zijn o.a. de voorwaarden 
opgenomen waaraan een aanvraag om een gemeentegarantie of geldlening moet voldoen. Omdat in het 
Treasurystatuut een verwijzing is opgenomen naar de beleidsregels dient deze ook te worden aangepast. 
 
Besluit: 
1. Vaststellen van de beleidsregels gemeentegaranties en geldleningen gemeente Roosendaal. 
2. Vaststellen van het Treasurystatuut 2019.  
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Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar vestiging voorkeursrecht 
 
Extern bericht: 
Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad in het kader van de realisering van het ziekenhuis op een aantal gronden 
een voorkeursrecht gevestigd. Dit houdt in dat eigenaren bij een eventuele verkoop deze gronden eerst aan de 
gemeente te koop aan moeten bieden. Een eigenaar heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De commissie voor 
de bezwaarschriften heeft de gemeenteraad geadviseerd het voorkeursrecht in stand te laten onder aanpassing 
van de motivering. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen, conform het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften: 
1. het besluit tot vestiging van het voorkeursrecht niet te herroepen; 
2.  het besluit tot vestiging van het voorkeursrecht aan te vullen met de zin: 
" Ten behoeve van de vestiging van het voorkeursrecht wordt geen structuurvisie vastgesteld. Wij gaan over op 
voorbereiding van een bestemmingsplan”. 
3. het verzoek tot betaling van de proceskosten af te wijzen. 
 

 


