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B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 10 JUNI 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp: 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 3 juni 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 10 juni 2014 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: 
Agenda commissie(s) en raadsvergadering. 
 
De agenda voor de commissie omgeving op 11 juni 2014 wordt besproken. 
 
Besluit: 
n.v.t. 
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Onderwerp: 
Afgifte omgevingsvergunning 2

e
 fase ten behoeve van het oprichten van 3 windturbines, 3 

transformatorhuisjes en 1 inkoopstation te Roosendaal. 
 
Extern bericht: 
Naar aanleiding van een op 14 juni 2013 door Windpark Roosendaalsche Vliet BV 
ingediende aanvraag om omgevingsvergunning fase 2 heeft het ontwerpbesluit met ingang 
van 18 oktober 2013 ter inzage gelegen. Reeds eerder was een procedure op grond van 
artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) doorlopen. Gedurende de 
procedure is nog een aantal onderzoeken gedaan en heeft tussentijds overleg 
plaatsgevonden met de betrokkenen en aanvrager o.a. in de vorm van een hoorzitting. 
Thans heeft het college besloten de gevraagde omgevingsvergunning 2

e
 fase te verlenen. 

 
Besluit: 
1.De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren conform bijgevoegde     
   zienswijzenbehandeling; 
2.De gevraagde omgevingsvergunning 2

e
 fase te verlenen. 
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Onderwerp: 
Rapport „Roosendaal: Gezonde stad‟ 
 
 
Extern bericht: 
Op 25 februari 2014 presenteerden de stakeholders van de binnenstad onder leiding van 
Riek Bakker het rapport „Roosendaal : Gezonde Stad‟. In het rapport wordt een 
„voorkeursscenario‟ vanuit de stakeholders gepresenteerd waarbij de binnenstad kleiner 
wordt, de beleving verbetert en de verkeersafwikkeling wordt geoptimaliseerd. Om dit 
scenario te realiseren zijn een aantal geografische gebieden onderscheiden waarvan de 
ontwikkeling integraal wordt gecoördineerd, de zogenaamde „mandjes‟. Het is nu tijd om de 
volgende stap te nemen in de aanpak van de Binnenstad. Het College biedt daartoe de 
kaders van dit rapport aan de raad aan ter besluitvorming. In afwachting van het besluit 
van de raad neemt het college, rekening houdende met de maatschappelijke urgentie, een 
aantal stappen om de uitwerking van het rapport voor te bereiden. De oprichting van de 
binnenstadsorganisatie wordt in gang gezet door mevrouw Bakker te verzoeken een 
kwartiermaker te selecteren. De verantwoordelijke portefeuillehouders in het college 
starten onder de coördinatie van de portefeuillehouder binnenstad met de uitwerking van 
de volgende opdrachten :  
flexibel uitnodigend bestemmingsplan, alternatieve huisvesting ambtelijke organisatie en 
duurzame centrumring. Daarnaast wordt mevrouw Bakker verzocht om – vooruitlopend op 
de instelling van de binnenstadsorganisatie – alvast een aanpak te maken voor de 
herinrichting van de Nieuwe Markt.  
 
 
Besluit: 

1. De raad voor te stellen : 
a. De koers zoals geschetst in het binnenstadsrapport te onderschrijven als 

basis voor de nadere uitwerking omtrent fasering en financiering.  
b. De begrenzing van de binnenstad vast te stellen overeenkomstig de bij dit 

besluit behorende plattegrond „afbakening nieuwe binnenstad‟. 
c. Het college opdracht geven om de detailhandel binnen de nieuwe grenzen 

van de binnenstad maximaal te faciliteren. 
d. Het college opdracht geven de vorming van een binnenstadsorganisatie te 

faciliteren. 
e. Het krediet van € 250.000 voor de oprichting van de binnenstadsorganisatie 

te dekken uit de (terugstorting in de) bestemmingsreserve majeure opgaven.  
f. Het college opdracht te geven om de nadere uitwerking omtrent de 

investeringsimpuls te betrekken bij de totstandkoming van de begroting 2015. 
g. Het college opdracht te geven om jaarlijks te rapporteren over de voortgang. 

 
2. Vooruitlopend op besluitvorming in de raad : 

a. De vorming van een binnenstadsorganisatie voor te bereiden en hiertoe 
mevrouw Bakker mandateren om als vertegenwoordiger van de gemeente, 
de vastgoedeigenaren, MKB-bedrijven en de bewoners een kwartiermaker te 
selecteren. 

b. De portefeuillehouder binnenstad opdracht te geven om, in overleg met 
mevrouw Bakker, namens het college de communicatie te verzorgen over 
alle projecten gerelateerd aan „Roosendaal: Gezonde Stad‟.    

c. Vooruitlopend op het instellen van de binnenstadsorganisatie mevrouw 
Bakker opdracht te geven tot het uitwerken van een aanpak voor de 
herinrichting van de Nieuwe Markt.      

d. De portefeuillehouder vastgoed opdracht te geven tot het uitwerken van 
alternatieven voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. 

e. De portefeuillehouder ruimtelijke ordening de opdracht te geven een ontwerp 
te maken voor een flexibel bestemmingsplan binnenstad.  

f. De portefeuillehouder binnenstad en mobiliteit de opdracht te geven om een 
plan van aanpak te maken voor de aanleg van een nieuwe centrumring. 

g. De portefeuillehouder cultuur de opdracht te geven om het cultuurcluster 
verder uit te werken. 
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Onderwerp: 
Begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-
Brabant (GROGZ) 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) 
biedt de concept begroting 2015 aan voor een zienswijze. De begroting sluit aan op 
eerdere besluitvorming. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de begroting. 
 
Besluit: 
1. De raad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven. 
2. Daarbij de raad voor te stellen in te stemmen met de begroting. 
3. Dit voorstel in het 2

e
 collectieve raadsvoorstel op te nemen. 

 
 

Onderwerp: 
Transitie Jeugdzorg: Start inkoopproces 
 
Extern bericht: 
De 9 gemeenten in West-Brabant-West (Bergen op Zoom, Etten Leur, Halderberge, 
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert) werken intensief 
samen bij het invoeren van de nieuwe Jeugdwet. De gemeenten zijn individueel 
verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdzorg, maar werken regionaal samen waar 
dat voordelen biedt, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop en contractering. Het college 
van de gemeente Roosendaal heeft ingestemd om namens de 9 gemeenten als 
penvoerder op te treden tijdens het inkoopproces van de transitie Jeugdzorg. 
 
Besluit: 
1) In te stemmen met de procedure „Inkoop JOOP‟ en publicatie van de opdracht op 10 

juni 2014; 
2) In te stemmen met de procedure „Inkoop niet vrij toegankelijke zorg‟; 
3) In te stemmen met het advies om de gemeente Roosendaal te mandateren als 

penvoerder en verantwoordelijke voor de inhoudelijke aspecten van de 
inkoopprocedure „JOOP‟ en niet vrij toegankelijke zorg. 
 

Onderwerp: 
Jaarverslag Wet Kinderopvang 2013 
 
Extern bericht: 
Op grond van de Wet Kinderopvang heeft het college het jaarverslag 2013 vastgesteld en 
ingezonden aan de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast is het jaarverslag ter informatie 
aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
Besluit: 
1. Het jaarverslag wet kinderopvang 2013 vast te stellen, te ondertekenen en vervolgens 

in te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs. 
2.   De gemeenteraad, door middel van bijgaande raadsmededeling, in kennis te stellen  
      van dit jaarverslag. 
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Onderwerp: 
Straatnaamgeving terrein tussen Essenseweg 58 & 60 te Nispen 
 
Extern besluit: 
Op het terrein tussen Essenseweg 58 en 60 te Nispen, wordt het plan Rozenakker 
gerealiseerd. Het plan omvat een kleinschalig woongebied met 15 grondgebonden 
woningen inclusief een huisartsenpraktijk. Om de te realiseren woningen te adresseren 
conform de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een nieuwe straatnaam 
nodig. Het college heeft het advies van de commissie naamgeving om de naam 
„Rozenakker‟ vast te stellen als straatnaam voor de nieuwe straat overgenomen en 
conform besloten. 
 
Besluit: 
1.Rozenakker‟ vaststellen als straatnaam voor terrein tussen Essenseweg 58 en 60; 
 

Onderwerp: 
Hernoemen straatnaam “Houthof” te Roosendaal 
 
Extern besluit: 
Op het voormalige „van Dorstterrein‟, omsloten door de straten Maxburgh, Boulevard, 
Burgerhoutsestraat en Rozestraat, wordt het bouwplan Hof van Dorst gerealiseerd. Het 
plan omvat een kleinschalig woongebied met 32 grondgebonden woningen. Om de te 
realiseren woningen te adresseren conform de wet Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen (BAG) is per collegebesluit van 3 september 2013 “Houthof” vastgesteld als 
straatnaam voor dit terrein. Tegen dit besluit is 10 september 2013 bezwaar aangetekend 
door de erven Dekkers. Op basis van nieuwe, eerder niet beschikbare informatie heeft de 
commissie naamgeving het college geadviseerd om de „Houthof‟ te hernoemen naar „Kees 
Dekkershof‟. Op basis van de nieuwe informatie heeft college besloten het advies van de 
commissie over te nemen de locatie „Houthof‟ naar „Kees Dekkershof‟ te hernoemen.  
 
Besluit: 
1 De „Houthof‟ hernoemen naar „Kees Dekkershof‟ overeenkomstig het advies van de 

commissie naamgeving; 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


