
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 28 juni 2016 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 21-06-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 21-06-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 28 juni 2016 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. 
AF 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
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Onderwerp: 
Definitief toetreden tot de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief 
 
Extern bericht: 
Op 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad toestemming verleend aan het college van B&W om per 1 juli 
2016 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief West-Brabant (GR RAWB). Deze 
regeling wijzigt op deze datum in de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (GR WBA). Voor 
de daadwerkelijk start heeft het college van B&W een aantal besluiten genomen.  
Het college van B&W treedt definitief toe tot de GR WBA, stemt definitief in met het bedrijfsplan en wijzigt de 
bewaarplaats van Roosendaal naar Oudenbosch en Bergen op Zoom in het besluit informatiebeheer. 
Bovendien is de functie van gemeentearchivaris van de gemeente Roosendaal komen te vervallen omdat er 
straks één gemeentearchivaris komt voor alle deelnemers. Het college van B&W heeft kennisgenomen dat 
de directeur WBA wordt gemachtigd rechtshandelingen te verrichten en dat medewerkers van het 
gemeentearchief van de gemeente Roosendaal gedetacheerd worden gedurende de plaatsingsprocedure.   
Deze GR WBA is samenwerkingsverband van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, 
Rucphen, Moerdijk, Halderberge, Etten-Leur en Zundert. 
 
Besluit: 
1. Op basis van de door de raad op 17 maart 2016 verleende toestemming toe te treden tot de  
    gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief West-Brabant die op 1 juli 2016 wijzigt in de  
    gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief; 
 
2. Definitief in te stemmen met het bedrijfsplan; 
 
3. Het besluit informatiebeheer gemeente Roosendaal 2015 te wijzigen op het onderdeel bewaarplaatsen in  
    de bewaarplaatsen Beukenlaan 1d in Oudenbosch en onder het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom; 
 
4. Het college kennis te laten nemen van het feit dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke  
    regeling Regionaal Archief West-Brabant heeft besloten om de heer Reijnders volmacht te verlenen om  
    rechtshandelingen op basis van de begroting 2016 West- Brabants Archief te verrichten, welk besluit dient  
    te worden bekrachtigd op 1 juli 2016 door het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief; 
 
5. De medewerkers die behoren bij het gemeentearchief van de gemeente Roosendaal voor de periode van  
    1 juli 2016 tot en met 31 december 2016 te detacheren bij de gemeenschappelijke regeling West-Brabants  
    Archief en daartoe een manteldetacheringsovereenkomst aan te gaan;     
 
6. De functie van gemeentearchivaris van de gemeente Roosendaal, uitgevoerd door de heer J.M.W.  
    Hopstaken, per 1 juli 2016 te laten vervallen. 
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Onderwerp: 
Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording t.b.v. begroting 2017 
 
Extern bericht: 
Ter uitvoering van het op 17 maart 2016 gepubliceerde wijzigingsbesluit van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) heeft het college van B&W een aantal besluiten genomen die van belang zijn op de 
voorbereiding van de begroting 2017. Deze besluiten hebben o.a. betrekking op de indeling van de 
begroting, de verantwoording van de overhead en het te hanteren rentepercentage in de begroting 2017. De 
raad wordt geïnformeerd via een raadsmededeling. 
 
Besluit: 
1. De huidige programma-indeling met beleidsvelden te handhaven, in elk geval voor deze bestuursperiode   
    en het overzicht taakvelden als bijlage op te nemen in de begroting; 
 
2. De huidige maatschappelijke effecten en de daaraan gekoppelde indicatoren in stand te houden, in elk  
    geval voor deze bestuursperiode. De verplichte beleidsindicatoren op te nemen in de begroting als  
    onderdeel van  de maatschappelijke effecten; 
 
3.a. De kosten van overhead te verantwoorden onder programma 1 Bestuur en Samenwerken; 
 
b. Binnen elk product een activiteit ‘ambtelijke inzet’ te maken waarop de loonkosten worden begroot en  
    verantwoord; 
 
c. Om voorlopig de loonkosten als verdeelsleutel van de overhead te hanteren; mocht blijken dat deze  
    nadelig is voor de exploitatie dan is het voorstel om voor 2017 de overheadbedragen van 2016 over te  
    nemen; 
 
d. In de loop van 2016 de financiële verordening aan te passen, die met in gang van 2017 geldt. 
 
4   Met ingang van de begroting 2017: 
 
a. Over het eigen vermogen geen rente meer te berekenen, geen rente meer bij te schrijven op reserves en  
    het beëindigen van het gebruik van uitzonderingsrente; 
 
b. De omslagrente te bepalen op 2%; 
 
c. De rente voor de berekening van het financieringstekort te bepalen op 1,75%. 
 
5. De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut te activeren en het verschil tussen de   
    geraamde storting in de BR OOR en de kapitaallasten te reserveren voor de dekking van de kapitaallasten  
    van toekomstige investeringen; 
 
6. Kennis te nemen van de informatie met betrekking tot de verbonden partijen; 
 
7. De raad middels bijgevoegde concept raadsmededeling te informeren. 

Onderwerp: 
Inhuur organisatieadviseur Cultuurlinc 
 
Extern bericht 
Peter van der Velden, oud-burgemeester van Breda, is door het college van B&W gevraagd een advies uit te 
brengen over een toekomstbestendige governancestructuur voor Cultuurlinc. Cultuurlinc is de 
overkoepelende organisatie voor schouwburg de Kring, het nieuw op te richten erfgoedcentrum in het 
Tongerlohuys en CultuurCompaan, de organisatie die zich bezighoudt met cultuureducatie in Roosendaal. 
 
Besluit: 
1.  Dhr. Peter van der Velden opdracht te verstrekken om het college te adviseren over een optimale   
     aansturing van Cultuurlinc. Dit betreft zowel het management als het bestuur van Cultuurlinc.   
 
2.  De verdere afhandeling in handen van de portefeuillehouder te geven.  
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Onderwerp: 

Regio-indeling werkgebieden woningcorporaties Hart van Brabant en West-Brabant 

 

Extern bericht: 

De Woningwet 2015 bevat nieuwe bepalingen ten aanzien van het werkgebied van 
woningcorporaties. Deze bepalingen zijn bedoeld om de lokale verankering van woningcorporaties 
te versterken. Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 juli 2016 voorstellen te doen over de door 
hen gewenste regio-indeling, waarna de Minister de indeling in regio's vaststelt. De gemeenten in 
de regio´s Hart van Brabant en West-Brabant hebben in maart 2016 besloten een gezamenlijk 
voorstel voor te bereiden voor de aanwijzing van een regionaal werkgebied voor de in de regio´s 
werkzame woningcorporaties 

 

Besluit: 

1) Het college neemt kennis van de ingediende zienswijzen bij het voorstel voor het aanwijzen van een  

    regionaal werkgebied voor de woningcorporaties in Hart van Brabant en West Brabant.  

2) Het college stemt in met het voorstel aan de minister om de regio´s Hart van Brabant en West-Brabant  

    aan te wijzen als werkgebied voor de in de regio´s actieve woningcorporaties zoals beschreven in de  

    bijgevoegde nota. 

 
 
 


