
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 6 juni 2016 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 31-05-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 31-05-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 6 juni 2016 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: 
Vitale Wijken en Dorpen, tweede tranche vitaliteitsacties 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad met het raadsvoorstel Vitale Wijken en 
Dorpen, tweede tranche vitaliteitsacties informeren over de stand van zaken van het programma Vitale 
Wijken en Dorpen. 
Aan de hand van de vitaliteitskaarten en de geactualiseerde dorps- en wijkperspectieven zijn vorige zomer in 
alle wijken en dorpen dialoogsessies gestart. Samen met bewoners en maatschappelijke partners zijn 
prioriteiten gesteld om de vitaliteit in wijken en dorpen te verbeteren. Over deze prioriteiten zijn we met elkaar 
in gesprek gegaan. 
Het college stelt de raad voor om voor een aantal concrete vitaliteitsacties (tweede tranche) geld beschikbaar 
te stellen. Bij een verdere uitwerking van de prioriteiten kunnen later nog andere voorstellen volgen. 
 
Besluit: 
Wij stellen u voor: 
 
1. € 508.200,- beschikbaar te stellen uit de Bestemminsreserve Vitale Wijken en Dorpen ten behoeve van de 
2e tranche ‘Vitaal Roosendaal’; 
2. € 5.000,- van de 1ste tranche via de Bestuursrapportage terugstorten in de Bestemmingsreserve Vitale 
Wijken en Dorpen; 
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Verbindend Groen 
 
Extern bericht: 
De vernieuwde aanpak ‘Verbindend Groen’ biedt samenhang in het beheer van de openbare ruimte. Het 
areaalbeheer wordt beter op orde gebracht, de wijk- en dorpsonderhoudsplannen krijgen inhoud en we 
creëren duidelijkheid voor het kappen van bomen. Daarnaast is een onderdeel van de notitie ‘Verbindend 
Groen’ het verlagen van de grondprijs voor plantsoengrond. Het aankopen van snippergroen wordt voor onze 
inwoners nog aantrekkelijker. We starten hiermee eveneens een proces waarbij we een uniform en 
rechtsgelijk grondgebruik in onze gemeente regelen en tot een situatie komen waarbij er geen sprake is van 
oneigenlijk in gebruik genomen snippergroen. 
 
Besluit: 
1. De notitie Verbindend Groen vast te stellen 
2. De raad voor te stellen om: 
 
• De notitie Verbindend Groen vast te stellen 
• De grondprijs voor plantsoengrond te verlagen tot € 89/m2 
• De opbrengsten vanuit verkoop plantsoengrond over te hevelen naar bestemmingsreserve OOR. 
• Inwoners die sinds de vorige prijsdaling voor plantsoengronden in maart 2015 gronden hebben gekocht te 
compenseren voor het verschil tussen de gehanteerde m2 prijs en de nu voorgestelde m2 prijs vanuit de 
Bestemmingsreserve OOR 
• Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
 



 

 

Pagina 3 

Onderwerp: 
Concept Jaarstukken 2015 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de concept Jaarstukken 2015 en biedt 
deze ter kennisgeving aan aan de gemeenteraad. 
 
Besluit: 
Hierbij worden de concept Jaarstukken 2015 van de gemeente Roosendaal aangeboden voor instemming 
door het college. Na instemming worden de Jaarstukken ter kennisgeving aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
 
Normaliter worden de Jaarstukken - inclusief een accountantsverklaring en een rapport van bevindingen - ter 
besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Echter de controlewerkzaamheden van de accountant 
zijn nog niet geheel afgerond. 
 
Zoals nu voorzien, zijn de Jaarstukken stabiel. Voorbehoud dat voor nu gemaakt dient te worden, is dat de 
controlewerkzaamheden van de accountant betreffende de verantwoording van de zorgaanbieders nog niet 
is afgerond. Dit kan eventueel van invloed zijn op het uiteindelijk te storten bedrag in de Algemene Reserve 
en het kan van invloed zijn op de te ontvangen controleverklaring en het rapport van bevindingen van de 
accountant. 
 
Desondanks - mede na overleg met de accountant - willen wij voorstellen de Jaarstukken alvast te delen met 
de raadsleden, zodat zij voldoende tijd hebben om de Jaarstukken voor te bereiden voor definitieve 
besluitvorming. 
 
Na afronding van de accountantscontrole worden de Jaarstukken - inclusief een raadsvoorstel, een 
accountantsverklaring en een rapport van bevindingen - voor definitieve instemming aan het college 
voorgelegd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit zijn op dinsdag 14 juni as. 
 
Na instemming hiervan worden de Jaarstukken nogmaals aangeboden aan de gemeenteraad, maar dan ter 
besluitvorming.  
 

 
 


