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BW-Besluitenlijst t.b.v. Raadsleden D.D. 16 JUNI 2014 
 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 10 juni 2014; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 

1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 10 juni 2014 worden 
vastgesteld; 

2. De besluitenlijst d.d. 16 juni 2014 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp: 
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
AF 
 
Besluit: 

1. Kennisnemen van de  
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  
 

Onderwerp: 

Raadsvragen ex artikel 39 RvO – gericht aan B&W AF 

 
Besluit: 
De beantwoording raadsvraag ex. art. 39 RvO Nieuw Democraten Passerelle, 
een gepasseerd station? is niet aangeleverd voor de collegevergadering van 
16 juni 2014. Er dient een “te laat briefje” uit te gaan aan de gemeenteraad. 
Deze raadsvraag dient in de volgende collegevergadering van 23 juni 
behandeld te worden.  
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Onderwerp: 
Herbenoeming 3 van 5 zittende leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, aanstelling 
3 (2 met specialisatie restauratie) nieuwe leden en vervangingsschema zittende her te 
benoemen leden voor de komende 3 jaar en een gedeeltelijke aanpassing van het 
Reglement van Orde CRK van de gemeente Roosendaal van 17 mei 2011. 
 
Extern bericht: 
Bij de vaststelling van de Welstandsnota in maart 2013 heeft de gemeenteraad 
aangegeven dat zij het, vanuit continuïteit van advisering, wenselijk achten de vervanging 
van de leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) fasegewijs uit te voeren. Voor 
de benoeming van CRK-leden is een sollicitatieprocedure doorlopen, waarop 23 in- en 
externe kandidaten hebben gereageerd. Het College van Burgemeester en Wethouders 
stelt de raad voor de gekozen kandidaten als lid van de nieuwe CRK te benoemen. De 
nieuwe CRK zal bestaan uit twee nieuwe leden en drie leden die herbenoemd worden voor 
een periode van maximaal drie jaar. Een extra lid met een specialisatie in monumenten 
wordt toegevoegd aan de CRK. Voor de herbenoemde leden zal een vervangingsschema 
worden vastgesteld voor de komende drie jaar. Het college stelt de raad tevens voor het 
Reglement van Orde CRK van 17 mei 2011 te wijzigen. Reden voor de wijziging is het 
verbeteren van de juridische status van adviezen die de CRK geeft op het gebied van 
monumenten en erfgoed. 
 

Besluit: 
De raad via bijgaand raadsvoorstel voor te stellen: 
 
a. De volgende personen per 1 oktober 2014 te ontslaan als lid van de CRK: 
 • Dhr. Ir. K. Gunneweg 
 • Dhr. Ir. J.L.C. Weyts(restauratie/monumentenspecialist) 
 
b. De volgende zittende leden voor te dragen voor een herbenoeming als lid van de CRK 
voor maximaal 3 jaar:  
 • Dhr. Ir. F. Horio 
 • Dhr. Ir. F van den Hout 
 • Mevr. Ir. A. Goemans 
 
c. De nieuwe leden aan te stellen als lid van de CRK (1 okt. 2014) 
 • Dhr. F. Doomen (welstand) 
 • Dhr. D.Visse (restauratie/monumentenspecialist) 
 • Dhr. J.Hoorn (restauratie/monumentenspecialist) 
 
d. Het vervangingsschema van de CRK voor de komende 3 jaar vast te stellen waarbij: 
*  per 1 oktober 2015 wordt Dhr. F Horio vervangen door 1 nieuw lid: 
 • Dhr. T. Mathijssen (welstand) 
* per 1 oktober 2017 worden de leden F. van den Hout en A. Goemans van de CRK 
vervangen door 1 nieuw lid: 
 • Dhr. E. van Vught (welstand)  
e. Vast te stellen de Verordening tot wijziging van het Reglement van Orde Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Roosendaal. 
f. De besluiten onder e na vaststelling elektronisch bekend te maken op www. 
Officiëlebekendmakingen.nl en daarvan mededeling te doen in de Roosendaalse Bode en 
op de gemeentelijke website. De besluiten a t/md mededeling te doen in de Roosendaalse 
Bode en op de gemeentelijke website. 
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Onderwerp: 
Intentieovereenkomst MEE  
 
Extern bericht: 
Op grond van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) zijn 
gemeenten verplicht om cliëntondersteuning te organiseren voor alle burgers. Zij krijgen 
daarbij de beschikking over de middelen die nu nog via een landelijke AWBZ 
subsidieregeling aan de MEE organisaties worden verstrekt voor de cliëntondersteuning 
van mensen met een beperking. VWS, VNG en MEE Nederland hebben op 21 februari 
2014 bestuurlijke afspraken gemaakt om dit onderdeel van de transitie zorgvuldig te laten 
verlopen. Het doel van de bestuurlijke afspraken is het waarborgen van de continuïteit van 
de functie cliëntondersteuning en het veilig stellen van de kennis en expertise van MEE. 
Daarnaast is het doel om eventuele frictiekosten bij MEE zoveel mogelijk te vermijden. De 
drie partijen hebben afgesproken om afspraken maken over de continuïteit van de 
cliëntondersteuning. De afspraken hebben in ieder geval betrekking op het jaar 2015. In de 
afspraken moet worden opgenomen welk budget de gemeente van plan is te besteden bij 
MEE. Eerste stap in dit proces is het tekenen van een intentieovereenkomst; de intenties 
die hierin zijn opgenomen, moeten leiden tot definitieve afspraken over de dienstverlening 
door MEE in oktober 2014. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft deze 
intentieovereenkomst vastgesteld en wethouder Hugo Polderman gemachtigd deze 
namens de gemeente te ondertekenen. 
 
Besluit: 
1.  Instemmen met bijgevoegde intentieoverkomst MEE 
2.  Verantwoordelijk wethouder Polderman machtigen deze namens de gemeente te  

Tekenen. 
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Onderwerp: 
Vaststellen budgetsubsidie VVV-Roosendaal, Schouwburg de Kring en  
Bibliotheek VANnU 2013 
 
Extern besluit: 
Een budgetsubsidie wordt verleend aan een stichting onder voorbehoud dat de stichting de 
prestatieafspraken daadwerkelijk uitvoert. De overeengekomen prestatieafspraken zijn 
opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst. Ter beoordeling dienen stichtingen een 
inhoudelijk en financieel verslag in. Deze worden door het College van Burgemeester en 
Wethouders beoordeeld en definitief vastgesteld. Omdat Stichting VVV-Roosendaal, 
Stichting Bibliotheek VANnU en Stichting Schouwbug de Kring hebben voldaan aan de 
overeengekomen prestatieafspraken heeft het college besloten de budgetsubsidies 2013 
vast te stellen op de verleende subsidiebedragen. 
 
Besluit: 
De budgetsubsidies 2013 van Stichting VVV-Roosendaal, Stichting Bibliotheek VANnU en 
Stichting Schouwburg de Kring vast te stellen. 
 

 
 


