
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 6 juni 2017 
 

  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 30-05-2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 30-05-2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 6 juni 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. 
 

Onderwerp: 
Instemmen met tracékeuze 380kV 
 
Extern bericht: 

Het rijk beslist in de zomer van 2017 over de nieuwe hoogspanningsverbinding 380kV. Gemeente Roosendaal 
stemt in met het regiovoorstel om gezamenlijk met de andere gemeentes in de regio (Steenbergen, Bergen op 
Zoom en Woensdrecht) te kiezen voor het paarse tracé. Het paarse tracé loopt ongeveer gelijk met de bestaande 
150kV hoogspanningsverbinding. Het tracé loopt parallel aan de snelweg en buisleidingenstraat.  

 
Besluit: 
Instemmen met tracé paars voor deelgebied 1 en wethouder Theunis te mandateren ten behoeve besluitvorming 
over regionaal advies.   
 



 
 
 
 
 

 

Onderwerp: 
Herziene zienswijze begroting Werkplein. 
 
Extern bericht: 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 6 juni besloten om de zienswijze richting de 
gemeenteraad op de begroting van het Werkplein te wijzigen. Het voorstel van het college is om niet in te 
stemmen met de begroting van het Werkplein. De ambities en verwachtingen van de gemeente stroken niet met 
de verwachtingen en berekeningen van het Werkplein. Hierdoor vallen de bijstandsuitkeringskosten en 
bedrijfsvoering kosten volgens het Werkplein veel hoger uit dan dat de gemeente inschat. Dit verschil aan inzicht 
zit grotendeels in de resultaten op het gebied van uitstroom van mensen in de bijstand naar bedrijven die zich in 
de regio vestigen (zoals Lidl en Primark). 
 
Besluit: 
Niet in te stemmen met de gewijzigde begroting 2017 en de begroting 2018 van het Werkplein Hart van West-
Brabant, omdat: 
1. De hogere bijdragen die het Werkplein vraagt van de gemeente met betrekking tot het programma Inkomen 

en met betrekking tot de bedrijfsvoeringslasten niet in lijn lopen met de verwachtingen en ambities van de 
gemeente Roosendaal.  

2. Begrotingen en / of bestuursrapportages tot stand moeten komen in afstemming met WVS-groep. Aantallen 
leerwerktrajecten, participanten en beschut werk moeten realistisch, afgestemd en afgesproken zijn met 
WVS. Ook de gebruikte terminologie moet afgestemd zijn. Alleen op deze manier ontstaat er een 
ketenbegroting, waarbij er efficiencyvoordelen behaald kunnen worden en dit zichtbaar wordt in beide 
begrotingen. 

3. Er concrete prestatieafspraken voor doelgroep B in het kader van arbeidsinpassing opgenomen dienen te 
worden in de begroting. 

4. We van het Werkplein verwachten dat zij proactief handelt naar de kansen die de huidige en toekomstige 
arbeidsmarkt biedt. Daarbij verwachten we dat het Werkplein nieuw gevestigde bedrijven actief benadert (al 
dan niet in samenwerking met gemeenten) en inspeelt op de werkgelegenheidskansen die de topsectoren in 
West-Brabant (gaan) bieden. Hiervoor is het Werkgeverservicepunt ingericht en dient zich dus door te 
vertalen in uitstroom van het bestand (ambities en verwachtingen). 

5. We verwachten van het Werkplein dat in toekomstige begrotingen de loonkosten conform de richtlijnen 
worden opgenomen in de meerjarenraming. Dit houdt in dat de geldende CAO als uitgangspunt wordt 
genomen, dat indexering conform geldende richtlijnen plaatsvindt, en dat de stijging voor periodieken en 
werkgeverslasten degelijk onderbouwd zijn.   

 

Onderwerp: 
Plan van Aanpak implementatie Omgevingswet De6 samenwerking 
 
Extern bericht: 
Naar verwachting wordt de Omgevingswet in de 2de helft van 2019 ingevoerd. De Omgevingswet is een van de 
grootste wettelijke veranderingen in Nederland. De historische gegroeide veelheid aan wetten, regels en 
afspraken voor de fysieke leefomgeving wordt geïntegreerd in één nieuw stelsel. 
In 2015 is een netwerksamenwerking, de De6, opgericht waarbij 6 gemeenten op bepaalde onderwerpen 
samenwerken. In het derde kwartaal van 2015 is de werkgroep ‘Implementatie Omgevingswet” gestart. Naast het 
zo efficiënt mogelijk verzamelen en uitwisselen van informatie heeft de werkgroep ook een Plan van Aanpak 
opgesteld waarbij hoofdprocesstappen zijn beschreven om te komen tot een goede implementatie van de wet 
binnen de zes gemeenten. Daarnaast is ook ingegaan op de kerninstrumenten die opgeleverd worden vanuit de 
wet, de samenwerkingskansen en de risico’s. 
Het Plan van Aanpak, dat in de loop van de tijd steeds verder uitgewerkt kan worden, vormt de basis om de 
eerste stappen te zetten om te komen tot een goede implementatie. 
 
Besluit: 
1.    Het "Implementatie Omgevingswet, een dynamisch plan van aanpak voor De6" vast te stellen; 
2.    De raad hierover te informeren door middel van bijgaande raadsmededeling. 
 

 


