
 
 
 
 
 

B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 9 JUNI 2015. 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 01-06-2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 01-06-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 09-06-2015 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: 
Gebruik pand ten behoeve van moskee-activiteiten in strijd met het bestemmingsplan 
 
Extern bericht: 
Sinds enige tijd is er een vereniging gevestigd in een pand in de wijk 'Kroeven'. Gebleken is dat dit pand 
niet alleen voor verenigingsactiviteiten wordt gebruikt, maar ook voor gebedsactiviteiten c.q. religieuze 
handelingen. Aangezien gebedsactiviteiten c.q. religieuze handelingen in strijd zijn met het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een last onder 
dwangsom op te leggen. De vereniging dient er binnen een termijn van één maand zorg voor te dragen dat 
er geen gebedsactiviteiten c.q. religieuze handelingen meer worden verricht in het pand. Doet men dit niet 
dan verbeurt men een dwangsom van € 2.500,- per overtreding met een maximum van € 10.000,-. 
 
Besluit: 
De vereniging Ahraman te gelasten om de overtreding van artikel 20.1.1 van het bestemmingsplan 
‘Kroeven’, binnen een termijn van één maand na verzenddatum van dit besluit, beëindigd te hebben en te 
houden onder verbeurte van een dwangsom van € 2.500,- per overtreding met een maximum van  
€ 10.000,-. 
 

Onderwerp: 
Besluitvorming D6 
 
Extern bericht: 
De zes gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert zetten hun 
samenwerking voort. In het afgelopen half jaar hebben acht verkenningen plaatsgevonden. Uit de 
verkenningen op het gebied van grip op samenwerkingsverbanden, regionale sturing op het sociaal domein 
en op de thema’s Financiën, P&O, Juridische zaken, Ruimtelijke ontwikkeling, VTH en Openbare ruimte 
blijkt dat er veel kansen liggen om dingen samen te doen. Omdat de gemeenten samenwerken als een 
netwerk, wordt er niet gedacht aan juridische constructies of convenanten, maar gaan ze gewoon samen 
aan de slag en trekken ze samen op waar dat zinvol, effectief en efficiënt is. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de notitie ‘opbrengst verkenningen’ en opdracht verlenen aan de 
gemeentesecretarissen om de netwerkregie verder vorm te geven. 
 

Onderwerp: 
Werktijdenregeling gemeente Roosendaal 
 
Extern bericht: 
In verband met afspraken die op sectoraal niveau tussen werkgevers- en werknemersorganisaties zijn 
gemaakt, heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuwe werktijdenregeling voor personeel 
van de gemeente Roosendaal vastgesteld. 
 
Besluit: 
Vaststellen de werktijdenregeling gemeente Roosendaal  per 1 juli 2015. Intrekken van de bestaande 
werktijdenregeling. 
 



 

 

Pagina 3 

Onderwerp: 
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Boulevard 83-85 in Roosendaal 
 
Extern bericht: 
In verband met de uitgebreide procedure voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het plan aan 
de Boulevard 83-85 in Roosendaal, verzoekt het college van burgemeester en wethouders de 
gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het plan betreft het realiseren van zes 
appartementen, een gezamenlijke berging en parkeerplaatsen op eigen terrein. Het plan past niet binnen 
het geldende bestemmingsplan, maar het college acht de ontwikkeling wel wenselijk. De ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen ligt na afgifte zes weken ter inzage. 
 
Besluit: 
1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad te vragen. 
2. Indien er geen zienswijzen inkomen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen te beschouwen als 
definitieve verklaring van geen bedenkingen.  
 

Onderwerp: 
Toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal 2014 
 
Extern bericht: 
Op grond van de Wet Kinderopvang heeft het college van burgemeester en wethouders de 
Toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal 2014 vastgesteld en ingezonden aan de Inspectie van het 
Onderwijs. Daarnaast is de toezichtinformatie ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
Besluit: 
1. De bijgevoegde toezichtinformatie wet kinderopvang 2014 vast te stellen en vervolgens in te zenden aan 
de Inspectie van het Onderwijs; 
 
2. de gemeenteraad door middel van een raadsmededeling in kennis te stellen van dit jaarverslag. 
 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal - Nispen 
 
Extern bericht: 
Het bestemmingsplan "Buitengebied Roosendaal - Nispen" heeft vorig jaar zomer  ter inzage gelegen in het 
kader van de vaststellingsprocedure. Naar aanleiding van het ontwerpplan zijn 41 zienswijzen ingediend. 
Aan een belangrijk gedeelte van de ingediende zienswijzen kan worden tegemoetgekomen. Met het oog 
daarop is een Nota zienswijzen opgesteld, die als bijlage bij het vaststellingsbesluit is gevoegd. In de nota 
is aangegeven wat er is gedaan met de geleverde inbreng. Het bestemmingsplan is als gevolg daarvan op 
een groot aantal onderdelen is aangepast. Tevens zijn nog enkele tussentijds ingekomen verzoeken 
meegenomen, die hebben geleid tot zogeheten ambtshalve aanpassingen. 
In samenhang met de bestemmingsplanprocedure is een MER-advies uitgebracht. Het advies heeft wel 
geleid tot een aanvullende notitie behorende bij het bestemmingsplan, maar heeft verder geen wijziging 
van het plan teweeggebracht. Verder is voor enkele nieuw te bouwen woningen in het gebied nog een 
hogere waarde procedure op grond van de Wet geluidhinder doorlopen, die thans geheel is afgewikkeld. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om over te gaan tot de 
gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan op 8 juli a.s. Daarna zal het plan opnieuw ter inzage 
worden gelegd en is het mogelijk voor belanghebbenden om beroep in te stellen bij de Raad van State. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen: 
Voorstel tot besluit: 
de raad een voorstel doen tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan  “Buitengebied 
Roosendaal - Nispen” tijdens de raadsvergadering van 8 juli a.s., e.e.a. overeenkomstig het ontwerp-
raadsvoorstel en –besluit met de hierbij behorende bijlagen. 
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Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan locatie Westelaarsestraat 54 
 
Extern bericht: 
Voor de locatie Westelaarsestraat 54 is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.  Aan de Westelaarsestraat 
54 bevond zich een fokzeugbedrijf. Vóór 1 januari 2013 is het varkensbedrijf beëindigd, mede omdat het 
varkensbedrijf geconfronteerd zou worden met milieu-technische kostenverhogende factoren. Beoogd is de 
bestaande varkensstallen te slopen. Ter compensatie is initiatiefnemer voornemens twee nieuwe ruimte 
voor ruimte woningen te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders doet de gemeenteraad 
een voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'locatie Westelaarsestraat 54’. 
 
Besluit: 
De gemeenteraad een voorstel doen tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'locatie 
Westelaarsestraat 54'. 
 

Onderwerp: 
Locatiebesluit gezamenlijke huisvesting scholen Fakkel en Sponder 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de locatie Van Goghlaan 8 vastgesteld als de 
definitieve locatie voor gezamenlijke nieuwe huisvesting van speciaal onderwijs De Fakkel en speciaal 
basisonderwijs De Sponder, in combinatie met jeugdzorginstelling Juzt. De beide scholen en Juzt willen 
hier hun samenwerking in speciaal onderwijs en jeugdhulp aan jonge kinderen van 0 tot 12 jaar en hun 
gezinnen vorm geven in een jeugdzorgonderwijscentrum. Hier bieden zij binnen een professionele 
omgeving  onderwijs, diagnostiek en behandeling, waarbij de vraag van ouders en kind het uitgangspunt is. 
Tevens heeft het college een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld waaruit de planvoorbereidingen 
kunnen worden opgestart. Later dit jaar zal de gemeenteraad worden gevraagd het uitvoeringskrediet 
beschikbaar te stellen. De gemeente Roosendaal zal op verzoek van de schoolbesturen zorg dragen voor 
het ontwikkelproces. 
 
Besluit: 
 1.     De locatie Van Goghlaan 8 vast te stellen als de locatie voor nieuwbouw voor de gezamenlijke 
huisvesting van speciaal onderwijs De Fakkel en speciaal basisonderwijs De Sponder.  
 
 2.     T.b.v. de verdere planuitwerking, de tijdelijke herhuisvesting van speciaal onderwijs De Fakkel en 
speciaal basisonderwijs De Sponder en de sloop van het bestaande schoolgebouw aan de Van Goghlaan 
8, een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van  € 250.000,-. 
 
 3.     De lasten hiervan te dekken uit de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.  
 
 4.     Het t.z.t. te voteren uitvoeringskrediet opnemen in het HPO 2016. 
 
  5.     In afwijking van hetgeen bepaald in de onderwijswetgeving, het bouwheerschap over de nieuw te 
realiseren scholen te voeren. 
 
  6.     Met jeugdzorginstelling Juzt nadere afspraken te maken over samenwerking en grondverkoop t.b.v. 
de realisatie van een zorgvoorziening op dezelfde locatie. 
 
7.     De gemeenteraad middels een raadsmededeling te informeren. 
 

 


