
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 25 juni 2019 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.18-06-2019; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 18-06-2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 25 juni 2019 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: 
Wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Altena ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten Aalburg, 
Werkendam en Woudrichem. De gemeenschappelijke regelingen van de GGD West-Brabant, Bureau 
Leerplicht West-Brabant, Regio West-Brabant en Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-
Noord dienen hieraan te worden aangepast en ook wordt een aantal andere kleine wijzigingen 
doorgevoerd. Deze gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingen met een groot aantal gemeenten 
in West-Brabant. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met wijziging 
van deze gemeenschappelijke regelingen. 
 
Besluit: 
In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen Regionale Ambulance Voorziening 
Brabant Midden-West-Noord, voor zover het de collegebevoegdheden betreft (bijlage 1), GGD West-
Brabant (bijlage 2), Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant (bijlage 3) en Regio West-Brabant (bijlage 
4). 
 

Onderwerp: 
Gemeentegarantie SOVOR nieuwbouw JTC 
 
Extern bericht: 
In 2017 heeft de gemeente Roosendaal een overeenkomst voor doordecentralisatie onderwijshuisvesting 
gesloten met de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR). Onderdeel van deze 
overeenkomst is de mogelijkheid voor SOVOR om gemeentegarantie te vragen over de af te sluiten 
leningen voor de toenmalige en toekomstige investeringen voor onderwijshuisvesting. Op 23 april 2019 
heeft SOVOR in het kader van deze overeenkomst een aanvraag ingediend voor gemeentegarantie over 
de af te sluiten lening voor de nieuwbouw van een voorziening aan de Commandobaan 4, naast het huidige 
hoofdgebouw van het JTC. 
 
Besluit: 
Het college besluit: 
 
1.    In te stemmen met bijgevoegd besluit tot het verstrekken van een gemeentegarantie ad. € 2,8 miljoen 
ten behoeve van de lening die Stichting Openbaar Onderwijs Roosendaal (SOVOR) aantrekt bij de Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG). 
2.    De raad middels bijgevoegde raadsmededeling in de gelegenheid te stellen hun wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken. 
3.    SOVOR te berichten dat tevens van toepassing zijn de beleidsregels garanties en geldleningen 
gemeente Roosendaal. 
 

Onderwerp: 
Voteren ICT kredieten hardware en omzetting software krediet naar exploitatie 
 
Extern bericht: 
Voor de financiering van ICT projecten (werkplek en randapparatuur) zijn in het investeringsplan 2019-2023 
kredieten opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders stelt met dit besluit de noodzakelijke 
middelen beschikbaar. Het gaat hierbij om investeringen waarvan de lasten al zijn opgenomen in de 
begroting 2019. Voor het onderdeel software zal met ingang van 2019 geen krediet meer worden geraamd 
maar zullen de lasten worden toegevoegd aan het budget Onderhoud software. 
 
Besluit: 
1. De onderstaande kredieten, die in het investeringsprogramma 2019-2023 zijn opgenomen, te 

voteren voor de financiering van ICT-projecten. 
-      ICT werkplek 2019       EURO 142.500,- 
-      ICT randapparatuur 2019   EURO  15.000,- 
2. De einddatum van de kredieten vast te stellen op 31-12-2019. 
3. Het krediet ICT software vanaf 2019 niet meer te voteren en de geraamde kapitaallasten toe te voegen 
aan het budget Onderhoud software (434.347/5.110.603). Bijgevoegde administratieve begrotingswijziging 
hiervoor vast te stellen. 
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Onderwerp: 
open en transparante Subsidieregelingen 2020 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregelingen 2020 vastgesteld. Dat betekent 
dat voor alle subsidies vanaf 2020 bekend is hoeveel geld er beschikbaar is en wat partijen die subsidie 
willen aanvragen moeten doen: aan welke voorwaarden ze moeten voldoen en welke documenten ze 
moeten indienen. Aanvragen kan van maandag 1 juli tot en met maandag 30 september 2019 op 
www.roosendaal.nl/subsidies. 
 
Besluit: 
1.    De subsidieregelingen 2020 met bijbehorende subsidieplafonds en indien van toepassing de 
beoordelingscriteria vast te stellen. 
2.    Coördinerend wethouder subsidies, Inge Raaijmakers, te mandateren om de samenstelling van de 
beoordelingscommissie vast te stellen.  
 
 

Onderwerp: 
zienswijze kenbaar kan maken op de voorgenomen fusie tussen Alwel en Alwel 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders geeft een positieve zienswijze op de voorgenomen fusie 
tussen Alwel en Alwel Makelaardij. 
 
Besluit: 
1. Een positieve zienswijze geven op de voorgenomen fusie tussen Alwel en Alwel Makelaardij.  
 

 


