
 

 
 
 
 

B&W Besluitenlijst vergadering d.d. 27 juni 2017 

 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 20 juni 2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 20 juni 2017 worden vastgesteld.  
2.    Het verslag d.d. 27 juni 2017 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
N.v.t. 
 

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: 
Zienswijze Begroting 2018 Belastingsamenwerking West-Brabant 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant biedt de begroting 2018 aan voor 
een zienswijze door de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de begroting 
2018 met daarbij een aantal voorbehouden die worden opgenomen in de zienswijze. 
 
Besluit: 
1. Door middel van bijgevoegd raadsvoorstel de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op 
de begroting 2018 van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). 
2. De raad daarbij voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2018 en in de zienswijze op te merken 
dat: 
• De uitbreiding van de formatie in 2018 ten opzichte van de uitgangspunten in de begroting 2017 en het 
vastgestelde plan van aanpak nader gemotiveerd dient te worden. 
• De ontwikkeling van de invorderingskosten de komende jaren nauwlettend gemonitord wordt en hier 
jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening op te rapporteren. 
• De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en jaarrekening wordt opgenomen 
conform de vereisten van de BBV. 
3. De raad voor te stellen om de bijdragen aan de BWB voor de jaren 2018 t/m 2021, conform begroting 
BWB, vooralsnog op te nemen in gemeentelijke begroting 2018-2021; 
4. De jaarstukken 2016 ter kennisname aan te bieden. 
 

Onderwerp: 
Vijfde wijziging GR Belastingsamenwerking West-Brabant 
 
Extern bericht: 
Het college heeft besloten in te stemmen met de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Belastingsamenwerking West-Brabant in verband met de toetreding van de gemeente Rucphen per 1 januari 
2018. 
 
Besluit: 
1. Op basis van de door de gemeenteraad op 1 juni 2017 verkregen toestemming in te stemmen met de 
vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 
overeenkomstig bijgevoegd voorstel van het Dagelijks Bestuur van de BWB van 20 april 2017 zoals 
verwoord in de bijlage bij dit besluit. 
2. Wethouder Theunis te machtigen voor de ondertekening van de 5e wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling BWB.  
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Onderwerp: 
Aanwijzen briefadres van gemeentewege 
 
Extern bericht: 
De essentie van de basisregistratie personen en het bijhouden daarvan is dat de overheid haar burgers kent 
en weet te bereiken. Om dit te kunnen realiseren moeten inwoners ingeschreven worden in de 
basisregistratie personen. In beginsel dient inschrijving te gebeuren op een woonadres. Wanneer een 
persoon geen woonadres heeft moet inschrijving gebeuren op een briefadres. 
Er zijn situaties waarin een persoon van niemand toestemming krijgt om zich in te laten schrijven in de BRP 
met een briefadres. Om bereikbaarheid voor de overheid in dit soort situaties toch te kunnen realiseren heeft 
het college van burgemeester en wethouders de locatie van Wegwijs aan de Dunantstraat 80, 4701 GZ te 
Roosendaal aangewezen als gemeentelijk briefadres. 
 
Besluit: 
1.Het adres van Wegwijs, Dunantstraat 80, 4701 GZ aan te wijzen als briefadres in de zin van artikel 2.23 
Wet BRP. 
2.De bevoegdheid tot het geven van toestemming als briefadresgever te mandateren aan de medewerkers 
Beleidsuitvoering I en II van het team Wegwijs. 
 

Onderwerp: 
Vaststelling verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2017 
 
Extern bericht: 
Als gevolg van jurisprudentie op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning is het noodzakelijk 
om de verordening aan te passen. 
Het betreft een technische aanpassing waarbij verduidelijkt wordt dat een aantal zaken binnen de Wmo een 
raadsbevoegdheid zijn en geen bevoegdheid van het college en daarom in de nieuwe verordening zijn 
opgenomen. 
Daarnaast is het eerdere raadsbesluit om geen eigen bijdrage op te leggen voor de maatwerkvoorzieningen 
begeleiding en Hbhplus alsnog in de verordening opgenomen. 
 
Besluit: 
• de raad voor te stellen de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2017 vast te 
stellen en de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 in te trekken 
• het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 in te trekken 
 

 
 
  
   


