
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 14 juni 2016 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-06-2016 ; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-06-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 14 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. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal 2015 
 
Extern bericht: 
Op grond van de Wet Kinderopvang heeft het college van burgemeester en wethouders de toezichtinformatie 
Kinderopvang Roosendaal 2015 vastgesteld en ingezonden aan de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast 
is de toezichtinformatie ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
Besluit: 
1. de bijgevoegde toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal 2015 vast te stellen 
 
2. de toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal 2015 voor 1 juli 2016 in te zenden aan de Inspectie van 
het Onderwijs 
 
3. de gemeenteraad middels bijgaande raadmededeling in kennis te stellen van de toezichtinformatie 
Kinderopvang 2015. 
 

Onderwerp: 
Aanbieding P&C producten 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende Planning & Control producten vastgesteld: 
Jaarstukken 2015, Bestuursrapportage 2016 en Kadernota 2017. De producten worden ter behandeling en 
vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
Besluit: 
In te stemmen met de volgende Planning & Control producten en de daarbij behorende bijlagen: 
 
1. Jaarstukken 2015 
2. Bestuursrapportage 2016 
3. Kadernota 2017 
 
Na instemming hiervan worden de producten aangeboden aan de gemeenteraad ter behandeling en 
vaststelling. 
 

Onderwerp: 
Parkeerplan 2016-2021 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Parkeerplan 2016-2021 vastgesteld en de 
gemeenteraad met een raadsmededeling geïnformeerd. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de vaststelling van het Parkeerplan 2016-2021 
 
2. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsmededeling op de hoogte te stellen van het besluit  
 

 
 
 


