
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 30 mei 2017 

 
 

 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 23-05-2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 23-05-2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 30 mei 2017 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: 
Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling ICT SAMENWERKING West-Brabant-West 
 
Extern bericht: 
Op 1 augustus 2015 is de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West (=GR 
ICT WBW) in werking getreden. Bij deze start is de mogelijkheid aangegeven dat partijen waaraan via de 
oprichters van de GR, diensten worden afgenomen zelfstandig kunnen aansluiten. De gemeente Tholen 
is de eerste gemeente die heeft gevraagd toe te mogen treden tot de GR ICT WBW. 
Om toetreding per 1 augustus 2017 mogelijk te maken is het overeenkomstig artikel 28 van de GR nodig 
dat de Colleges daartoe besluiten en de Gemeenteraden daarvoor toestemming verlenen. 
Als de gemeenteraden van de huidige deelnemers hebben ingestemd met de toetreding van de 
gemeente Tholen en de Colleges hiertoe hebben besloten zal de nieuwe GR worden vastgesteld. 
 
Besluit: 
1.    Onder voorbehoud toestemming van de gemeenteraad instemmen met de toetreding van de 
gemeente Tholen tot de Gemeenschappelijke Regeling ICT SAMENWERKING West-Brabant-West (GR 
ICT WBW). 
2.    Onder voorbehoud toestemming van de gemeenteraad instemmen met de eerste wijziging van de 
GR ICT WBW in verband met de toetreding van de gemeente Tholen. 
3. Wethouder Lok machtigen namens het college van B&W om de gewijzigde GR ICT WBW te 
ondertekenen. 
4. Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging ICT WBW 2017 en 2018 de raad voor te stellen geen 
zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging ICT WBW 2017 en 2018. 
5. In te stemmen met het addendum op de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente en 
ICT WBW. 
6. Te besluiten om de burgemeester het addendum op de DVO te laten tekenen. 
 

Onderwerp: 
Verhoging subsidieplafond inloopfunctie Zorgelooshuys 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de subsidie voor het Zorgelooshuys 
(inloophuis dementerende en hun mantelzorgers) te verhogen voor de uitbreiding van het aantal 
dagdelen. 
 
Besluit: 
Het subsidieplafond voor de Nadere regel 2.2.32 Zorgelooshuys te verhogen naar € 116.252,-. 
 

Onderwerp: 
Ruimtelijke Kaders Oostpoort 
 
Extern bericht: 
Om de ruimtelijke kwaliteit van het detailhandelsgebied Oostpoort te verbeteren zijn de “Ruimtelijke 
Kaders Oostpoort” opgesteld. Deze kaders zijn randvoorwaardelijk voor toekomstige initiatieven. 
 
Besluit: 
De Ruimtelijke Kaders Oostpoort vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Start inspraakprocedure en overleg voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe LTS  
 
Extern bericht: 
Het LTS-gebouw aan de Laan van Henegouwen heeft zijn functie als schoolgebouw verloren. Het pand is 
inmiddels in eigendom van een ontwikkelaar, welke niet alleen het bestaande gebouw wil herbestemmen, 
maar op het terrein ook nieuwbouw wil realiseren. In totaal betreft het een ontwikkeling van 96 
(zorg)woningen. Voor deze totaalontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan vervaardigd, welke de 
inspraak en het overleg gaat doorlopen. 
 
Besluit: 
1. De inspraakprocedure ten behoeve van het voorontwerp bestemmingsplan "Nieuwe LTS" te starten; 
2. Het plan in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Besluit op de ruimtelijke ordening toe te zenden 
naar de gebruikelijke (en relevante) instanties; 
3. indien geen inspraakreacties en/of overlegreacties inkomen direct de vaststellingsprocedure te starten. 
 

Onderwerp: 
Uitbreiding Jumbo aan de Van Beethovenlaan 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de uitbreiding van de Jumbo aan de 
Van Beethovenlaan binnen de kaders van de recentelijk geactualiseerde detailhandelsnota. 
Om de uitbreiding te realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan vereist, daartoe dient de 
gemeenteraad nog te beslissen. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de uitbreiding van de Jumbo aan de Van Beethovenlaan tot een bruto 
winkelvloeroppervlak van in totaal maximaal 3900 vierkante meter; 
2. te besluiten tot het aangaan van bijgevoegde anterieure overeenkomst; 
3. in te stemmen met de tijdelijke Jumbo aan de Van Beethovenlaan 6 (onverminderd de daartoe nog wel 
benodigde publiekrechtelijke procedures); 
4. de raadsmededeling vast te stellen. 

Onderwerp: 
Concept verordening speelautomatenhallen 2017 
 
Extern bericht: 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft, alvorens aan de gemeenteraad een definitief 
voorstel tot vaststelling te doen, een concept-verordening Speelautomatenhallen 2017 vrij gegeven voor 
inspraak. De huidige verordening Speelautomatenhallen dateert uit 1999 en is in juridische zin verouderd. 
Vanwege een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is 
aanpassing van de huidige verordening noodzakelijk. 
Roosendaal kent op dit moment twee speelautomatenhallen in het centrum. Daarnaast is in de 
verordening Speelautomatenhallen in principe de mogelijkheid gecreëerd voor een speelautomatenhal in 
de omgeving van het Herstaco-stadion. Die speelautomaten hal is daar nooit gerealiseerd en die locatie 
past ook niet langer. Gezien de wederzijdse synergie kansen wil het college - mits aan een aantal strikte 
randvoorwaarden wordt voldaan - de gemeenteraad nu wel voorstellen in de verordening de mogelijkheid 
te creëren om een 3e speelautomatenhal te realiseren op recreatiepark De Stok, Eén van de gestelde 
voorwaarden geeft aan dat deze derde speelautomatenhal ondersteunend moet zijn aan een ander 
recreatief hoofdgebruik. 
Omdat meerdere exploitanten interesse (kunnen) hebben in een dergelijke vergunning is sprake van een 
zogenaamde schaarse vergunning. Het college wil de huidige én de eventuele nieuwe exploitanten de 
gelegenheid bieden om te reageren op deze concept Verordening, alvorens een nieuwe definitieve 
Verordening Speelautomatenhallen aan de gemeenteraad voor te leggen 
 
Besluit: 
Alvorens de verordening speelautomatenhallen 2017 vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen 
aan de gemeenteraad, deze eerst in concept-vorm vrij te geven voor inspraak. 
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Onderwerp: 
Milieustraat 2.0 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het 
ontwikkelen van een milieustraat 2.0 met de voorwaarde dat de extra kosten hiervan niet meer dan 
€ 238.000,- per jaar mogen zijn. 
 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen om in te stemmen met het ontwikkelen van een milieustraat 2.0 met de 
voorwaarde dat de extra kosten hiervan niet meer dan € 238.000,- per jaar mogen zijn. 
2. De raad voor te stellen om de extra kosten voor de milieustraat de dekken door voor al het gebrachte 
grof restafval en dakleer € 0,15 per kilogram in rekening te brengen. Daarnaast € 68.000,- van het 
dividend van Saver structureel in te zetten als dekking. 
 

 


