
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 25 juni 2018 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 19-06-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 19-06-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 25 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: 
Rapportage 2018 OMWB en afbouw budget deelnemersbijdrage 2019 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de OMWB verzocht om een halfjaarrapportage over het 
werkprogramma 2018 conform de opzet van de dienstverleningsovereenkomst. Hiermee kan het college 
eventueel bijsturen op de prestaties en de budgetten voor het tweede halfjaar van 2018. Bovendien is er 
kwaliteits- en ambitieniveau voor Midden- en West Brabant vastgesteld. Op dit niveau moeten de taken van 
de OMWB minimaal worden uitgevoerd. Dit niveau is vertaald in de deelnemersbijdragen 2019. Het budget 
dat de gemeente Roosendaal inbracht bij de OMWB lag hoger dan dit niveau. De gemeente Roosendaal 
mag daarom haar budget voor de OMWB verlagen. Om flexibeler met het milieubudget om te kunnen gaan 
heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een maximale afbouw van het budget 
van de deelnemersbijdrage OMWB in 2019. 
 
Besluit: 
1. De OMWB te verzoeken om uiterlijk 11 juli 2018 een correcte halfjaarsrapportage aan te leveren over het 
werkprogramma 2018 conform de opzet van de DVO. 
2. In te stemmen met een maximale afbouw van het budget van de deelnemersbijdrage 2019 met 25% van 
de basistaken en 10% van de verzoektaken voor 2019. 

Onderwerp: 
Verplaatsen fietspad langs de Burgemeester Schneiderlaan 
 
Extern bericht: 
De fietspaden langs de Burgemeester Schneiderlaan, tussen Zundertseweg en Antwerpseweg, 
ondervinden veel schade vanwege worteldoorgroei. Daarmee komt de verkeersveiligheid van fietsers in 
gevaar. Regulier onderhoud is niet voldoende om de paden voor langere tijd "veilig" te houden en daarom 
worden ze vernieuwd. Aan de zuidzijde (zijde Langdonk) kan het fietspad op de huidige locatie worden 
vervangen zonder nadelige gevolgen voor de bomen. Aan de noordzijde (zijde Bovendonk) is dat alleen 
mogelijk als het fietspad over de volledige lengte circa 2 meter naar het noorden wordt verlegd. De bomen 
kunnen in dat geval behouden blijven. 
 
Besluit: 
1 De fietspaden langs de Burgemeester Schneiderlaan tussen Zundertseweg en Antwerpseweg structureel 
veilig maken door deze te vernieuwen; 
2 het pad aan de noordzijde in noordelijke richting te verplaatsen over circa 2.00 meter; 
3 de werkzaamheden uitvoeren via het asfaltonderhoud 2018 waarvoor reeds middelen beschikbaar zijn. 

Onderwerp: 
Resultaten maart- en meicirculaire gemeentefonds 2018 
 
Extern bericht: 
Op 20 maart 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de Maartcirculaire Gemeentefonds 2018 
gepubliceerd. Gemeentefondscirculaires informeren de gemeenten over de uitkeringen uit het 
gemeentefonds. De maartcirculaire was een extra circulaire, die normaliter niet verschijnt. In deze 
maartcirculaire zijn de (financiële) gevolgen van het Regeerakkoord, de Startnota en de Programmastart 
van het Interbestuurlijk Programma (IBP) verwerkt. De maartcirculaire was dan ook vooral bedoeld om de 
nieuw te vormen colleges in staat te stellen om ambitieuze collegeprogramma’s op te stellen. 
Op 31 mei jl. is ook de meicirculaire 2018 gepubliceerd. De meicirculaire is wel een reguliere circulaire die 
jaarlijks eind mei wordt gepubliceerd. Middels de raadsmededeling wordt de gemeenteraad geïnformeerd 
over de gevolgen van beide circulaires voor Roosendaal. 
 
Besluit: 
1. De financiële gevolgen van de meicirculaire gemeentefonds 2018 te verwerken in de bestuursrapportage 
2018. 
2. Akkoord te gaan met de raadsmededeling over de resultaten van de maart- en meicirculaire 
gemeentefonds 2018.  
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Onderwerp: 
Accountantsverslag 2017 en de reactie van het College op het accountantsverslag 2017. 
 
Extern bericht: 
De accountant Deloitte heeft haar werkzaamheden inzake de jaarstukken 2017 afgerond en heeft haar 
bevindingen opgenomen in het accountantsverslag 2017.  
Deloitte heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Deze verklaring is zowel voor het onderdeel 
rechtmatigheid als getrouwheid.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanbevelingen van Deloitte overgenomen. 
 
Besluit: 
1. Overnemen van de aanbevelingen van het accountantsverslag 2017. 
2. Raadsmededeling inzake het aanbieden van het accountantsverslag met de bestuurlijke reactie van het 
College vaststellen conform bijgevoegd concept. 

 
 


