
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 29 mei 2018 
 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 22-05-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 22-05-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 29 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: 
Continuering bestuurlijke deelname leden college verbonden partijen etc. 
 
Extern bericht: 
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. is tevens een nieuwe bestuursperiode aangebroken. 
Om de bestuurlijke deelname van de leden van het college van burgemeester en wethouders van 
Roosendaal in de diverse samenwerkingsverbanden, commissies en verbonden partijen te continueren 
heeft hiertoe besluitvorming plaatsgevonden in het college. Het college van burgemeester en wethouders 
heeft voor ieder samenwerkingsverband, verbonden partij en commissie waar zij in deelneemt een 
verantwoordelijk portefeuillehouder aangewezen. 
 
Besluit: 
Bijgaand overzicht inzake samenwerkingsverbanden en verbonden partijen en de hierbij opgenomen 
namen van de verantwoordelijk portefeuillehouder vast te stellen. 

Onderwerp: 
Voortgangsverslag verbeterplan (gemaakt o.g.v. de KPI-lijst) 
 
Extern bericht: 
Op 1 mei 2012 gaf het college van burgemeester en wethouders de archivaris de opdracht om in de vorm 
van een tweejaarlijks archiefinspectierapport te berichten over de stand van zaken van informatie- en 
archiefbeheer in de gemeente Roosendaal op grond van de landelijke lijst van Kritische Prestatie 
Indicatoren (K.P.I). Op grond van deze lijst is een verbeterplan gemaakt. In de tussenliggende jaren tussen 
twee KPI-lijsten, zoals in dit jaar 2018, wordt door middel van een voortgangsverslag de stand van zaken 
over de vorderingen van het verbeterplan aangegeven. 
 
Besluit: 
1.In te stemmen met het voortgangsverslag over het verbeterplan, dat gemaakt is n.a.v. het 
archiefinspectierapport. 
2.De gemeenteraad door middel van een raadsmededeling verslag uitbrengen over de voortgang van het 
verbeterplan. 

Onderwerp: 
Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017 
 
Extern bericht: 
Het jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) geeft inzicht in alle verrichte 
werkzaamheden van de CRK over het kalenderjaar 2017. De CRK toetst en beoordeelt aanvragen 
omgevingsvergunningen aan de uitgangspunten van de Welstandsnota 2013.  
Daarnaast staan in het verslag vermeld welke aanvullende activiteiten de verschillende leden van de CRK 
hebben verricht (blz 5 en 6 van het jaarverslag 2017). 
De samenstelling van de CRK bestaat uit zeven leden die afwisselend adviseren. Sinds oktober 2017 werkt 
de CRK met een vaste voorzitter. In het kalenderjaar 2017 is het overgrote deel van de adviezen van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit door het college van burgemeester en wethouders overgenomen in haar 
besluitvorming. In 2017 zijn van de 372 aanvragen 251 (54%) aanvragen beoordeeld door ambtelijke 
advisering (mandaatregeling vanuit de CRK). Dit is een toename ten opzichte van het kalenderjaar 2016. 
De toename is te verklaren uit de invoering van de SWAP (snelle aanvraag Wabo procedure ofwel de 
Flitsvergunning). Aanvragen die onder dit type vergunning vallen gaat niet meer voor advies naar de CRK, 
maar worden onder mandaat beoordeeld. 
 
Besluit: 
1. Vaststellen van het jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017. 
2. de raad hierover te informeren middels bijgevoegde ontwerp raadsmededeling. 

Onderwerp: 
Wijziging van de Nadere regels ontheffingverlening autoluwe gebied Roosendaal 
 
Extern bericht: 
De Nadere regels ontheffing verlening voor het autoluwe gebied in Roosendaal sluiten niet aan op het 
daadwerkelijke ontheffingsbeleid. Een technische wijziging in de regels omtrent de ontheffing verlening is 
daarom noodzakelijk. 
 
Besluit: 
De wijziging van de Nadere regels ontheffingverlening autoluwe gebied Roosendaal vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Subsidietoekenning met toepassing hardheidsclausule Molenstraat 18 
 
Extern bericht: 
Het koetshuis Molenstraat en de daarbij behorende tuin met theekoepeltje is inmiddels verkocht aan een 
particulier die het koetshuis gaat herbestemmen tot rijwielspeciaalzaak en die ook de bereidheid heeft om 
deze objecten grondig te gaan restaureren Omdat met name het koetshuis en het theekoepeltje in zeer 
slechte staat verkeren, is dit een zeer kostbare en ingrijpende aangelegenheid, ook financieel. Daarom 
heeft het college van burgemeester en wethouders besloten met toepassing van de 'hardheidsclausule' uit 
de gemeentelijke erfgoedsubsidieverordening extra subsidie beschikbaar te stellen. 
 
Besluit: 
1.      Ten behoeve van de restauratie van het koetshuis en theekoepeltje aan de Molenstraat 18 te 
Roosendaal op grond van artikel 22 van de Erfgoedsubsidieverordening (hardheidsclausule) subsidie ter 
hoogte van 40.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van instandhoudingswerkzaamheden aan 
zowel het koetshuis (fase 1) als het theekoepeltje (fase 2). 
2.      Deze kosten ad € 40.000 te dekken uit budget 442.502 / 6.541.499. 

Onderwerp: 
Jaarstukken 2017  
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Jaarstukken 2017 en biedt deze aan 
de gemeenteraad aan ter behandeling op 5 juli 2018. Het definitieve accountantsrapport zal worden 
nagezonden maar de opmerkingen van de accountant zijn reeds verwerkt in de bijgevoegde Jaarstukken 
2017. 
 
Besluit: 
Wij stellen u voor in te stemmen met het volgende: 
• de Jaarstukken 2017 en bijbehorende bijlagen; 
• de voorgestelde resultaatbestemming; 
• de stukken ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad om de Jaarstukken 2017 vast te 
stellen in de raadsvergadering op 5 juli 2018. 

 


