
 
 
 
 
 

B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 30 JUNI 2015. 
 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 23-06-2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 23-06-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 30-06-2015 wordt bekrachtigd. 
 
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: 
Onderhoudsprogramma vastgoed 2015 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het onderhoudsprogramma 2015 voor de gebouwen van 
de gemeente vastgesteld. Het onderhoud wordt in de 2e helft van 2015 uitgevoerd. 
 
Besluit: 
1. Het onderhoudsprogramma vastgoed 2015 vaststellen. 
2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Beheerplan buitensportaccommodaties 2015-2019 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het beheerplan buitensportaccommodaties 2015-2019 
vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. Het beheerplan buitensportaccommodaties 2015-2019 vast te stellen. 
2. Met de bij de adviesnota gevoegde begrotingswijzging  voor het vervangen van de kunstgras toplaag op 
sportpark Vierhoeven en overige maatregelen van de jaarschijf 2015 krediet te voteren ad. € 208.000, te 
dekken uit voorzieningen onderhoud buitensportaccommodaties groen (0911 202). 
3. De uitvoering van het beheerplan, de jaarschijven 2016-2019, te dekken uit voorzieningen onderhoud 
buitensportaccommodaties groen (0911 202) en onderhoud sportpark Red Band (0911201). 
4. De investeringsbedragen opnemen in het investeringsplan 2016-2019 zoals dat wordt opgesteld t.b.v. de 
begroting 2016. 
 

Onderwerp: 
Vaststelling (eerst tranche) nadere regels voor subsidieverstrekking 2016  
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de eerste tranche de nadere regels voor 
subsidieverstrekking 2016 vastgesteld. De nadere regels hebben betrekking op veiligheid, onderwijs, sport, 
recreatie, cultuur, wijk- en dorpsaccommodaties, milieu, anti-discriminatie en openbaar vervoer. 
 
Besluit: 
1. De subsidie-uitvragen te verduidelijken en aan te vullen voor stichtingen, organisaties en verenigingen. 
 
2. De volgende aanvraagformulieren behorende bij de Nadere Regels voor Subsidieverstrekking 2016 vast te 
stellen: 
 
-       Activiteitensubsidie: Sport, Recreatie & Cultuur 2016 
 
-       Jaarlijkse subsidie 2016 
 
-       Jeugdledensubsidie: Sport, Cultuur & Scouting 2016 
 
3. Uitvoering van de alzheimercafé’s regionaal, op niveau van de gemeenten van het Regionaal Kompas, te 
contracteren. 
 
4. De gemeente Bergen op Zoom te mandateren, namens Roosendaal, een subsidiecontract af te sluiten met 
het Regionaal Platform Dementie voor de uitvoering van de alzheimercafé’s. 
 
5. De Beleidsregels CJG 2013 en de Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014 in te trekken. 
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Onderwerp: 
Verlenging garantstelling t.b.v. Borchwerf II C.V. jegens Rabobank Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft overeenkomstig het verzoek van Borchwerf II C.V. 
besloten de afgegeven garantstelling aan Rabobank Roosendaal te continueren. De garantstelling bedraagt 
50% voor een krediet in rekening-courant van maximaal € 15 miljoen voor een periode van zes maanden tot 
uiterlijk 1 januari 2016. 
 
Besluit: 
Instemmen met verlenging tot 1 januari 2016 van de garantstelling van 50% jegens Rabobank Roosendaal 
voor een krediet in rekening-courant aan Borchwerf II C.V. van maximaal € 15 miljoen onder dezelfde 
voorwaarden en bepalingen, zoals die gelden voor de verlenging voor de periode van 1 januari 2015 t/m 30 
juni 2015. 
 

Onderwerp: 
Verantwoordingsrapportage projectsubsidie proeftuin 
 
Extern bericht: 
Roosendaal heeft van de Provincie Noord Brabant een projectsubsidie ontvangen voor de realisatie van het 
duurzaamheidsproject ‘Groene Ader’ in Stadsoevers. De Groene Ader bestaat uit de volgende drie 
deelprojecten: renovatie Paterstuin en openlegging Molenbeek op het Kadeplein, de aanleg van een innovatief 
stadsverwarmingssysteem voor de nieuwe wijk Stadsoevers (Smart Climat Grid) en het aanbrengen van 
duurzaamheidsmaatregelen in het Kellebeek College. Alle projecten zijn afgerond binnen de door de provincie 
gestelde voorwaarden. Hiermee is het subsidietraject afgerond. 
 
Besluit: 
Verantwoordingsrapportage projectsubsidie proeftuin vaststellen en verzenden naar de Provincie. 
 

Onderwerp: 
Accountantsverslag 2014 van Deloitte Accountants 
 
Extern bericht: 
De accountant Deloitte heeft haar werkzaamheden afgerond en het accountantsverslag 2014 aangeboden aan 
het college van burgemeester en wethouders. Er is een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor 
zowel het onderdeel rechtmatigheid als getrouwheid. Het college heeft de aanbevelingen overgenomen. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van het accountantsverslag 2014 van Deloitte Accountants.  
2. De aanbevelingen van het accountantsverslag 2014 worden door het College overgenomen. 
3. Het accountantsverslag en de bestuurlijke reactie hierop aanbieden aan de gemeenteraad. Deze reactie op 
het accountantsverslag 2014 maakt een onderdeel uit van de jaarstukken 2014. 
 

Onderwerp: 
Nadere regel re-integratie Participatiewet fase 2 
 
Extern bericht: 
In maart 2015 stelde het college van burgemeester en wethouders het eerste gedeelte van het 
uitvoeringsbesluit re-integratievoorzieningen Participatiewet vast. In de afgelopen maanden is gewerkt aan de 
voorbereiding van het tweede gedeelte door de projectgroep P-wet in de arbeidsmarktregio West-Brabant. Aan 
alle colleges in deze regio is gevraagd dezelfde beleidsregels vast te stellen, zodat er sprake is van 
eenduidige re-integratievoorzieningen binnen onze arbeidsmarktregio. Het college in Roosendaal heeft de 
nadere regels vastgesteld. 
 
Besluit: 
Vaststellen van de nadere regel re-integratie Participatiewet fase 2. 
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Onderwerp: 
Hervorming huishoudelijke hulp 2016. 
  
Extern bericht: 
Inwoners van de gemeente Roosendaal kunnen ook in 2016 gebruik maken van Huishoudelijke 
ondersteuning. Iedereen die deze hulp nodig heeft moet deze kunnen krijgen. Om die reden werkt Roosendaal 
samen met gemeenten in de regio en aanbieders om verder invulling te geven aan de Huishoudelijke 
ondersteuning vanaf 2016. Dit doen we met een zogenaamde aanbesteding. Bij de aanbesteding draait het 
om het samen veranderen naar een nieuwe werkwijze. Ook bij deze nieuwe werkwijze krijgt iedereen die dat 
nodig heeft ondersteuning. Alle gecontracteerde aanbieders worden uitgenodigd om mee te denken. 
Meedenken gaat via zogeheten overlegtafels tussen de gemeenten en aanbieders. Dit traject start deze zomer 
en wordt in het najaar afgerond. 
 
Besluit: 

1.     De Wmo-voorziening Hulp bij de Huishouding, per 2016, uit te voeren als maatwerkvoorziening in de 
vorm van resultaatfinanciering. 

2.     De Wmo-voorziening Hulp bij de Huishouding, vanaf najaar/zomer 2015, met de 6 samenwerkende 
gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) bestuurlijk aan te 
besteden. 

3.     Informeren van de Raad via de bij de adviesnota gevoegde Raadsmededeling. 

 


