
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 19 juni 2018 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 12-06-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 12-06-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 19 juni 2018 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: 
Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant 
 
Extern bericht: 
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Deze taak is belegd bij Veilig Thuis. Sinds de start van Veilig Thuis West-Brabant in 2015 wordt door 18 
West-Brabantse gemeenten samengewerkt. Een gemeenschappelijke regeling is de meest passende 
vorm voor deze samenwerking, waarbij de gemeente Breda de subsidiëring en aansturing van Veilig 
Thuis op zich neemt namens de andere gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten in te stemmen met deelname aan de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-
Brabant. 
 
Besluit: 
In te stemmen met deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant. 

Onderwerp: 
Nadere regels voor subsidieverstrekking 2019 
 
Extern bericht: 
Vanaf 1 juli tot 1 oktober 2018 kunnen organisaties voor 2019 subsidie aanvragen voor activiteiten op 
het gebied van cultuur en recreatie, onderwijs, sport, sociale voorzieningen en maatschappelijke 
dienstverlening en maatschappelijke initiatieven uit de gemeente Roosendaal. Op de gemeentelijke 
website www.gemeenteroosendaal.nl/subsidies (http://www.gemeenteroosendaal.nl/subsidies) staat 
uitgelegd wie er subsidie kan aanvragen, waarvoor en op welke wijze deze subsidie verstrekt zal 
worden. 
De activiteitensubsidie Cultuur is sinds dit jaar ondergebracht bij de Stichting Cultuur Verbindt 
Roosendaal. Voor de activiteitensubsidie Cultuur geldt dat deze nog niet aangevraagd kan worden. 
Organisaties kunnen eenvoudig en veilig online hun aanvraag indienen. Belangrijk is dat de aanvragers 
hun subsidieaanvraag voor 2019 alléén indienen tussen 1 juli en 1 oktober 2018. 
De aanvragers krijgen bij een volledige subsidieaanvraag vóór 31 december bericht of de subsidie wel 
of niet verstrekt zal worden. Voor subsidieaanvragen voor het schooljaar 2019-2020 geldt de 
aanvraagperiode tot 1 juli 2019. 
Kijk op www.gemeenteroosendaal.nl/subsidies (http://www.gemeenteroosendaal.nl/subsidies) of neem 
contact op via subsidies@roosendaal.nl (mailto:subsidies@roosendaal.nl). 
 
Besluit: 
1.    De nadere regels voor subsidieverstrekking 2019 met bijbehorende subsidieplafonds vast te stellen. 
2.    De bijgevoegde Programma’s van Eisen (hierna pve) vast te stellen. 
3.    De nadere regel alzheimercafe’s 2018 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
4.    De nadere regels 2017 in te trekken met bijgevoegd intrekkingsbesluit. 
5.    Met ingang van 2020 te subsidiëren volgens een nieuw te ontwikkelen systematiek, die open en 
transparant  
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Onderwerp: 
Nieuw budget starterslening 2018 
 
Extern bericht: 
De Gemeente Roosendaal is deelnemer aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten (SVn). De gemeente Roosendaal stort geld in dit fonds. De SVn verstrekt leningen op 
gunstige voorwaarden aan starters op de woningmarkt in Roosendaal. Omdat deze starterslening zo 
succesvol is, is het budgetplafond bijna bereikt. 
Daarom wordt voorgesteld om voor 2018 een extra budget van € 1.000.000 beschikbaar te stellen om 
de aanvragen in de toekomst te kunnen honoreren. 
Omdat de Europese wetgeving voor databescherming gewijzigd is heeft de SVn haar 
toewijzingsprocedure aangepast. Om dit weer in overeenstemming te brengen heeft het college van 
burgemeester en wethouders  besloten de “Beleidsregels Starterslening in Roosendaal” in te trekken en 
de gemeenteraad voorgesteld een nieuwe Verordening starterslening vast te stellen. 
 
Besluit: 
De Raad voor te stellen om: 
1.    Het budget Startersleningen 2018 aan te vullen met € 1.000.000 en hiervoor krediet beschikbaar te 
stellen. 
2.    De lasten hiervoor te dekken uit de hogere te ontvangen rente op de diverse regelingen. 
3.    Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
4.    De Verordening Starterslening vast te stellen conform bijgaand raadsvoorstel. 
In te trekken: 
5.    De Beleidsregels starterslening in Roosendaal. 

Onderwerp: 
Ter visielegging ontwerpbestemmingsplan winkelcentrum Tolberg 
 
Extern bericht: 
Het bestemmingsplan "winkelcentrum Tolberg" bevat een nieuwe planologische- juridische regeling voor 
de gewenste ontwikkelingen. Hierbij wordt voorzien in de revitalisering van de interne en externe 
openbare ruimte van het winkelcentrum, vernieuwing van het dak en de overkapping en de uitbreiding 
van de winkelvloeroppervlakte. 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft de inspraakprocedure en het wettelijk verplicht overleg 
doorlopen, zodat nu de volgende stap in de procedure gezet kan worden: het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan. 
In het kader van de inspraakprocedure zijn uit het overleg diverse reacties ingekomen welke zijn 
verwerkt in een Inspraak-/overlegrapport. Het ontwerpbestemmingsplan is op onderdelen aangepast of 
geactualiseerd aan de hand van de huidige stand van zaken. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu officieel in de vaststellingsprocedure gebracht. Dit betekent dat 
het plan ter inzage wordt gelegd gedurende een periode van zes weken. Gedurende die termijn kan 
door eenieder een zienswijze worden ingediend. 
 
Besluit: 
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'winkelcentrum Tolberg' in procedure te brengen op basis van het 
bijgevoegde Inspraak- en overlegrapport met de daarin vermelde wijzigingen ten opzichte van het 
voorontwerpbestemmingsplan. 
2. Het bestemmingsplan meteen ter vaststelling aan de raad aan te bieden, indien geen zienswijzen op 
het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. 
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Onderwerp: 
Start inspraakprocedure en overleg voorontwerp bestemmingsplan "Gebrande Hoef II" 
 
Extern bericht: 
Voor het braakliggend terrein aan de Gebrande Hoef heeft de ontwikkelaar een plan ontwikkeld voor 
nieuwbouw woningen. Dit plan is vertaald naar een voorontwerpbestemmingsplan, welke gedurende 6 
weken ter inzage lag liggen. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorontwerpversie van het bestemmingsplan 
vrijgegeven voor inspraak. Ook wordt het plan voorgelegd aan de provincie en een aantal 
overleginstanties die het plan zullen toetsen. 
 
Besluit: 
1. Het voorontwerpbestemmingsplan "Gebrande Hoef II" in de inspraak te brengen. 
2. het plan in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening naar 
de gebruikelijke instanties te sturen. 
3. indien in het kader van inspraak en/of overleg geen reacties inkomen, direct de 
vaststellingsprocedure op te starten. 
4. geen m.e.r.-beoordeling op te stellen. 

Onderwerp: 
Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken 
 
Extern bericht:. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de subsidieregeling 'proeftuin 
aardgasvrije wijken'. Met die subsidie wil de gemeente het mogelijk maken om samen met de 
woningcorporatie Alwel, 779 gestapelde woningen (appartementen) in de wijk Westrand 'van het gas los 
te maken' en aan te sluiten op het warmtenet in de gemeente. Alwel heeft aangegeven bereid te zijn om 
dit plan aan haar bewoners voor te leggen. Als het plan tot uitvoering komt dan zal dat in de komende 
jaren fasegewijs plaatsvinden en gelijk oplopen met het renovatieprogramma van Alwel voor de 
appartementen. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de bijgaande subsidieaanvraag ten bedrage van € 3.770.360,-. bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de subsidieregeling proeftuin voor 
aardgasvrije bestaande wijken voor uitbreiding van het warmtenet van DER naar de wijk Westrand. 
2. Het tot deze subsidieaanvraag behorende uitvoeringsplan voor akkoord te ondertekenen. 
3. De Gemeenteraad middels bijgaande raadsmededeling te informeren over bovengenoemde 
besluiten. 

 


