
 
 
 
 
 

BW besluitenlijst vergadering d.d. 11 juni 2019 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 03-06-2019; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 03-06-2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 11 juni 2019 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
AF 
 
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. 
AF 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Initiatiefplan vroegsignalering betalingsachterstanden 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om te starten met het vroegsignaleren van 
betalingsachterstanden. Twintig procent van de Nederlandse huishoudens loopt het risico op problematische 
schulden. Slechts een klein deel hiervan zoekt hulp bij het oplossen van deze schulden. Bovendien zoeken zij 
over het algemeen deze hulp pas op een moment dat de schuldensituatie zeer ernstig en complex is. Een 
ernstige schuldensituatie ontneemt mensen de mogelijkheid tot een volwaardige deelname aan de 
maatschappij. Vroegsignalering van schulden heeft tot doel mensen te bereiken voordat een situatie echt ernstig 
wordt. De aanpak Vroegsignalering van Schulden moet in Roosendaal leiden tot het bereiken en helpen van 16 
extra huishoudens per maand (192 per jaar). Na het treffen van de nodige voorbereidingen zal het project begin 
2020 van start gaan. 
Roosendaal start het project samen met de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het initiatiefplan Vroegsignalering. 
2. Af te wijken van het inkoopbeleid bij het inhuren van een projectleider door de opdracht rechtstreeks te 

gunnen. 
3. De aanschaf van het benodigd signaleringssysteem meervoudig onderhands aan te besteden. 
4. De totale projectkosten van €86.541 verspreid over de jaren 2019, 2020 en 2021 te dekken uit het budget 

voor schuldhulpverlening. 
5. De extra inzet schuldhulpverlening op te nemen in de subsidieregel Inwonerondersteuning 18+ en de 

kosten van €100.000 te dekken uit het budget voor schuldhulpverlening. 
6. De raad te informeren via bijgevoegde concept raadsmededeling. 

Onderwerp: 
Intrekking Treasurystatuut 2017 
 
Extern bericht: 
Voordat het vastgestelde Treasurystatuut 2019 in werking kan treden dient het Treasurystatuut 2017 te worden 
ingetrokken. Op 27 mei jl. heeft het college de beleidsregels voor het vaststellen van gemeentegaranties en 
geldleningen vastgesteld. Omdat in het Treasurystatuut wordt verwezen naar deze beleidsregels, moest ook 
deze worden aangepast en is daarom gelijktijdig het Treasurystatuut 2019 vastgesteld. Abusievelijk is het 
vigerende statuut uit 2017 daarbij niet ingetrokken. Met dit besluit wordt deze omissie hersteld. 
 
Besluit: 
Op 27 mei jl. heeft het college de beleidsregels voor het vaststellen van gemeentegaranties en geldleningen 
vastgesteld. Omdat in het Treasurystatuut wordt verwezen naar deze beleidsregels, moest ook deze worden 
aangepast en is daarom gelijktijdig het Treasurystatuut 2019 vastgesteld. Abusievelijk is het vigerende statuut 
uit 2017 daarbij niet ingetrokken. Met dit besluit wordt deze omissie hersteld.  

Onderwerp: 
Kadernota 2020 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Kadernota 2020 en biedt deze aan de 
gemeenteraad aan voor behandeling op 4 juli 2019. 
 
Besluit: 
1.      De Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de 
Programmabegroting 2020-2023. 
2.      Wethouder Theunis te mandateren om de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen en naar de 
Raad te sturen.   

 


