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B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 24 JUNI 2014. 
 
 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.16 juni 2014; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 16 juni 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 24 juni 2014 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.  
 

Onderwerp: 
Raadsvragen ex artikel 39 RvO – gericht aan B&W ter zake passerelle. 
 
Besluit: 
Beantwoorden van de vragen van de heer Beesems van de Nieuwe Democraten conform ex artikel 39 
R.v.O. 
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Onderwerp: 
Inzet extra middelen armoedebestrijding 2014 en 2015 (z.g. Klijnsma-gelden) 
 
Extern besluit: 
Het Rijk stelt voor de jaren 2013 tot 2016 extra middelen beschikbaar om de bestrijding van armoede bij 
kinderen te intensiveren. De algemene doelstelling is kinderen in gezinnen met een laag inkomen de 
kans geven zich ten volle te ontplooien door middel van onderwijs, sport en cultuur.  
De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen dienen voor dit doel ingezet te worden. 
Voor de jaren 2014 en 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om deze 
(extra) middelen op de navolgende manier te besteden: 

- continuering van de ‘regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs' waarbij gezinnen met 
inkomen tot   maximaal 120% sociaal minimum en kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die 
voortgezet onderwijs volgen, een bijdrage in de gemaakte schoolkosten van 150 euro per kind 
per jaar kunnen krijgen; 

- verstrekking van gemeentelijke bijdrage aan fondsen die het mogelijk maken dat kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen toch kunnen 
deelnemen aan sport, cultuur en onderwijs; 

- verstrekking van gemeentelijke bijdrage voor andere maatschappelijke initiatieven die een 
bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede bij kinderen van 4 tot en met 17 jaar die 
opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. 

 
Besluit: 
1. De extra middelen die onze gemeente van het Rijk krijgt voor armoedebestrijding voor de jaren 2014 

en 2015 te besteden aan: 
jaar 2014: 
- dekking overschrijding uitgaven Klijnsma-gelden 2013:  €   13.300 
- voortzetting regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs:   €   52.000 
- gemeentelijke bijdrage in woonlastenonderzoek 2014:               €     8.870 
- gemeentelijke subsidiebijdragen aan fondsen voor deelname  
   doelgroep aan sport, cultuur en onderwijs:    € 140.000 
- gemeentelijke subsidie voor maatschappelijke initiatieven  
   armoedebestrijding:      €   64.830 + 
totaal:                                                                                                   € 279.000 
jaar 2015: 
- voortzetting regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs:   €   52.000 
- gemeentelijke subsidiebijdragen aan fondsen voor deelname 
  doelgroep aan sport, cultuur en onderwijs:    € 150.000 
- gemeentelijke subsidie voor maatschappelijke initiatieven  
  armoedebestrijding      € 149.000 + 
totaal:                                                                                                   € 351.000 

2. De criteria voor de subsidieverlening vastleggen in nadere (beleids)regels. 
3. De 'Beleidsregel bijzondere bijstand' zoals laatstelijk gewijzigd per 29-4-2013, niet toe te passen op de 

regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs. 
4. De raad via bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de inzet van de Klijnsma-gelden voor 

de jaren 2014 en 2015. 
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Onderwerp: 
Tweede verlenging pilot gratis parkeren in de garages. 
 
Extern bericht: 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de pilot ‘gratis parkeren in de 
garages op collectieve koopzondagen’ te verlengen tot 1 januari 2015. De huidige pilot loopt tot 1 juli 
2014. Juist nu er beweging komt in de plannen voor de binnenstad, zou het op dit moment stoppen met 
de pilot geen goed signaal zijn. Het college gebruikt de periode juli t/m december 2014 voor nadere 
evaluatie, op basis waarvan keuzes worden gemaakt over de ‘pilot’ in relatie tot de koers van Hart voor 
de Binnenstad. 
 

Besluit: 
1. De pilot ‘gratis parkeren in de garages op collectieve koopzondagen’ voort te zetten op: 

- zondag 27 juli 2014; 
- zondag 31 augustus 2014;  
- zondag 28 september 2014;  
- zondag 26 oktober 2014;  
- zondag 30 november 2014;  
- zondag 14 december 2014;  
- zondag 21 december 2014;  
- zondag 28 december 2014; 

2. Het omzetverlies à € 75.000 aan Parkeer Beheer Roosendaal BV eenmalig te compenseren en dit 
te dekken uit het mobiliteitsfonds. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


