
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 5 juni 2018 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 29-05-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 29-05-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 5 juni 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: 
Voteren ICT kredieten 2018 
 
Extern bericht: 
Voor de financiering van ICT projecten zijn de in het investeringsplan 2018-2022 kredieten opgenomen.  
Het college van burgemeester en wethouders stelt met dit besluit de noodzakelijke middelen 
beschikbaar. Het gaat hierbij om investeringen waarvan de lasten al zijn opgenomen in de begroting 2018. 
 
Besluit: 
De onderstaande kredieten, die in het investeringsprogramma 2018-2022 zijn opgenomen, te voteren voor 
de financiering van ICT-projecten. 
-      ICT werkplek 2018       EURO 142.500,- 
-      ICT randapparatuur 2018   EURO  15.000,- 
-      ICT software 2018       EURO 300.000,- 
2. De einddatum van de kredieten vast te stellen op 30-04-2019. 
3. Bijgevoegde administratieve begrotingswijziging hiervoor vast te stellen. De kapitaallasten zijn reeds 
opgenomen in de begroting 2018. 

Onderwerp: 
Actualisering regelgeving 
 
Extern bericht: 
Het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit, de Mandaatregeling Personele Zaken en de 
Regeling Budgetbeheer zijn opnieuw vastgesteld. Het Organisatiebesluit is gewijzigd vastgesteld. 
De reden hiervoor is de dat de oude besluiten niet meer overeenkwamen met de inrichting van de 
organisatie. Daarnaast zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd in het kader van de jaarlijkse 
actualisatie interne regelgeving. 
 
Besluit: 
1.    De volgende regelingen vast te stellen: 
-      Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2018 
-      Mandaatregeling personele zaken 2018 
-      Regeling budgetbeheer 2018 
De volgende regeling gewijzigd vast te stellen : 
-      Organisatiebesluit 
2.    De algemeen directeur de komende periode gebruik te laten maken van zijn ondermandaat om het 
mandaatbesluit te kunnen wijzigen voor het ontstaan van nieuwe groepen in de organisatie.  

Onderwerp: 
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.b.v. de plannen voor het realiseren van zonneparken nabij de 
A58 én nabij de Evertkreekweg in Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Roosendaal voor om 
“ontwerpverklaringen van geen bedenkingen” af te geven voor de realisatie van zonneparken nabij de 
snelweg A58 én nabij de Evertkreekweg in Roosendaal. Parken met zonnepanelen zijn nieuwe 
technologische ontwikkelingen, waarmee in bestaande bestemmingsplannen vooraf geen rekening is 
gehouden. De aanleg van deze zonneparken is daarmee op dit moment in strijd met het geldende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Roosendaal en Nispen’. Om uiteindelijk de omgevingsvergunningen te 
kunnen verlenen (door middel van afwijking van het bestemmingsplan), zijn verklaringen van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad van Roosendaal noodzakelijk. 
 
Besluit: 
1. In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark op 
percelen nabij de snelweg A58, de raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af 
te geven conform bijgevoegd voorstel; 
2. In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark op 
percelen nabij de Evertkreekweg, de raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
af te geven conform bijgevoegd voorstel; 
3. Indien geen zienswijzen inkomen tegen één of beide ontwerpverklaringen van geen bedenkingen, de 
Raad van de gemeente Roosendaal voor te stellen om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te 
beschouwen als een definitieve verklaring van geen bedenkingen. 
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Onderwerp: 
Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Spectrum te Roosendaal (Kadastraal bekend gemeente 
Roosendaal, sectie S, perceelnummer 01398 (tussen Rucphensebaan en Elementweg) 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Roosendaal voor om een 
“Ontwerpverklaring van geen bedenkingen” af te geven voor het realiseren van een verkooppunt voor 
motorbrandstoffen (tankstation) met wasvoorzieningen op het adres Spectrum in Roosendaal (Kadastraal 
bekend gemeente Roosendaal, sectie S, perceelnummer 01398 (tussen Rucphensebaan en Elementweg). 
Aangezien het bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan ‘Majoppeveld (2009)’, omdat 
binnen de bestemming 'Bedrijventerrein-1' geen verkooppunt voor motorbrandstoffen (tankstation) direct is 
toegestaan, is een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk. 
Om uiteindelijke de omgevingsvergunning te kunnen verlenen (via middel van een afwijking van het 
bestemmingsplan), is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Roosendaal 
noodzakelijk. 
 
Besluit: 
1. In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een verkooppunt voor 
motorbrandstoffen (tankstation) met wasvoorzieningen op het adres Spectrum in Roosendaal (Kadastraal 
bekend gemeente Roosendaal, sectie S, perceelnummer 01398 (tussen Rucphensebaan en Elementweg)) 
de raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, overeenkomstig 
bijgevoegd voorstel; 
2. Indien geen zienswijzen inkomen, de Raad van de gemeente Roosendaal voor te stellen om de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen te beschouwen als een definitieve verklaring van geen 
bedenkingen. 

 


