
 

 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 20 juni 2017 

 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 

12 juni ’17 
2. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 15 juni ‘17 
3. Bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 12 juni 2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag van de vergadering d.d. 15 juni 2017 wordt vastgesteld. 
3. Het verslag d.d. 20 juni 2017 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: 
Gemeentelijk archiefinspectierapport 2014/2016 
 
Extern bericht:  
Op 1 mei 2012 gaf het college van burgemeester en wethouders de archivaris de opdracht om in de vorm van een 
(twee) jaarlijks archiefinspectierapport te berichten over de stand van zaken van het informatie- en archiefbeheer 
in de gemeente Roosendaal en Nispen d.m.v. de landelijke lijst van KPI's (kritische prestatie indicatoren). Met 
behulp van deze KPI-lijst is een archiefinspectierapport gemaakt met aanbevelingen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de aanbevelingen in het archiefinspectierapport en het daaraan verbonden verbeterplan.  
2. De gemeenteraad door middel van een raadsmededeling verslag uit te brengen conform artikel 8 van de 
gemeentelijke archiefverordening  
3. Het team Informatie opdracht te geven het verbeterplan uit te voeren. 

Onderwerp: 
Planning & werkwijze beheerkalender 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de nul-situatie van de projecten in de Beheerkalender 
vastgesteld. 
 
Besluit: 
·Voorstel is om in te stemmen met: 
• De beschreven systematiek waarbij op die momenten wanneer dat relevant is (middels een adviesnota) 
aanpassingen door te voeren die nodig zijn om de doelstellingen van de Beheerkalender te behalen en de 
programmering van de projecten te herijken binnen dezelfde financiële omvang van de jaarschijf. 
• De in bijlage 1 omschreven situatie vast te stellen als “nul-situatie”. 
• De in bijlage 2 weergegeven wijzigingen vast te stellen en opnemen in de BERAP 2017. 

Onderwerp: 
Start inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Tolberg 
 
Extern bericht: 
Voor de woonwijk Tolberg is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor een gedeelte van het plangebied is een 
bestemmingsplan van kracht dat inmiddels ouder is dan 10 jaar. Voor een groot gedeelte geldt weliswaar een 
recenter bestemmingsplan, maar om te komen tot een logisch plangebied is gekozen om beide plannen samen te 
voegen tot één plangebied. Het betreft een actualiseringsplan. Wel is een nieuwe ontwikkeling in het pand/perceel 
Damastberg 110 in het plan verwerkt. Voor wat betreft Tolberg Centrum is een puur conserverende regeling 
opgenomen. Voor het wijkwinkelcentrum is echter een nieuw plan in voorbereiding. Wanneer dit plan voldoende is 
uitgewerkt, dan zal dit in een nieuwe planologische regeling worden gegoten. 
 
Besluit: 
1. het voorontwerpbestemmingsplan Tolberg in de inspraak te brengen; 
2. het voorontwerpbestemmingsplan Tolberg in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening naar de gebruikelijke instanties te sturen; 
3. indien in het kader van inspraak en/of overleg geen reacties inkomen, direct de vaststellingsprocedure te 
starten. 
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Onderwerp: 
Subsidieverstrekking 2018 
 
Extern bericht: 
In de subsidieverordening staat dat vanaf 1 juli tot 1 oktober 2017 de jaarlijkse subsidies voor 2018 kunnen 
worden aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders heeft besluiten genomen over de 
subsidieverstrekking 2018 op het gebied van onderwijs, sport, cultuur zorg en welzijn. Hierbij zijn onder andere de 
Nadere regels voor 2018 vastgesteld. Deze Nadere regels geven subsidieaanvragers informatie over wie subsidie 
kan aanvragen en waarvoor. En er wordt aangegeven op welke wijze de subsidies worden verstrekt. 
 
Besluit: 
1.      De subsidie-uitvragen te verduidelijken en aan te vullen voor stichtingen, organisaties en verenigingen. 
2.    Hiervoor de aanvullende Nadere regels voor Subsidieverstrekking 2018 vast te stellen. 
3.    De volgende aanvraagformulieren behorende bij de Nadere Regels voor Subsidieverstrekking 2018 vast te 
stellen: 
-      Activiteitensubsidie Sport of Cultuur 2018 
-      Subsidie Nadere regels 
-      Meerjaren jeugdledensubsidie Sport, Cultuur & Scouting 2018-2021 
4.    De subsidieplafonds voor de nadere regels ‘Maatschappelijke zorg’, ‘Cliëntondersteuning’, 
‘Mantelzorgsteunpunt’, Preventief jongerenwerk, Methodisch groepswerk jongeren, Integraal en wijkgerichte inzet 
methodisch groepswerk jongeren, ‘Bibliotheekwerk’, ‘VVV’ met 0,8% op te hogen ten opzichte van 2017. Dit onder 
voorbehoud van vaststelling van de begroting 2018 door de raad.  
5.    De uitvoering van gastlessen voor jongeren over psychische problemen (Ben jij gek?), regionaal, op niveau 
van de gemeenten van het Regionaal Kompas, te contracteren. 
6.    De gemeente Bergen op Zoom te mandateren, namens Roosendaal, een subsidiecontract af te sluiten met 
GGZWNB en Novadic Kentron voor de uitvoering van Ben jij Gek. 
7. De Nadere regels voor subsidieverstrekking 2016 in te trekken.  

Onderwerp: 
Bestuursrapportage 2017 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Bestuursrapportage 2017 en biedt deze 
aan de gemeenteraad aan voor behandeling op 13 juli 2017. 
 
Besluit: 
Wij stellen u voor in te stemmen met de Bestuursrapportage 2017 en de daarbij behorende bijlagen: 
1. Bestuursrapportage 2017; 
2. Financiële bijlage bij de bestuursrapportage 2017 
3. Begrotingswijziging bestuursrapportage 2017 
Na instemming worden de documenten aangeboden aan de gemeenteraad ter behandeling en vaststelling op 13 
juli a.s. 



 

 

Pagina 4 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Borchwerf II, reparatieplan veld B 
 
Extern bericht: 
Met ingang van 13 maart 2017 is het ontwerpbestemmingsplan “Borchwerf II, reparatieplan veld B” ter inzage 
gelegd voor een periode van 6 weken. Het bestemmingsplan ‘Borchwerf II, reparatieplan veld B’ is erop gericht 
voor geheel veld B een bestemmingsplan te maken, nog enkele omissies recht te zetten en de vestiging van een 
groot distributiecentrum mogelijk te maken.Er zijn 2 zienswijzen ingediend. Deze leiden deels tot aanpassing van 
het ontwerpbestemmingsplan. Ook zijn er ambtshalve aanpassingen.  
Burgemeester en wethouders stellen daarom voor dit bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen: 
1. Vast te stellen het bestemmingsplan Borchwerf II, reparatieplan veld B, vervat in de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting en bijbehorende rapportages, alsmede de nota zienswijzen, waarbij overgegaan 
wordt tot het aanbrengen van wijzigingen in het ontwerpplan overeenkomstig het overzicht, dat als bijlage behoort 
bij dit besluit. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening. 

 

 


