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B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 1 JULI  2014. 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 24 juni 2014; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 24 juni 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 1 juli 2014 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.  
 

Onderwerp: 
Preventie- en handhavingsplan alcohol. 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het preventie- en 
handhavingsplan alcohol 2014-2017 vast te stellen. De nieuwe Drank- en Horecawet schrijft voor, dat 
de raad iedere vier jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol vast stelt. De eerste maal dient dit 
te gebeuren in 2014. Vervolgens wordt dit plan elke vier jaar gelijktijdig met de vaststelling van de 
lokale nota gezondheidsbeleid, zoals bedoeld in de Wet Publieke Gezondheid, vastgesteld. Het plan 
heeft tot doel uitvoering te geven aan voorlichting en bewustwording alsmede toezicht en handhaving 
en de verbinding daarvan ten aanzien van het gebruik van alcohol. 
 
In het najaar 2013 is door het college in het kader van de implementatie van de nieuwe Drank- en 
Horecawet de notitie ‘Alcohol en jeugd: een nieuwe aanpak’ vastgesteld. In deze notitie zijn de 
algemene kaders vastgesteld voor het preventie-, handhavings- en sanctiebeleid alcohol. Daarbij ligt 
de nadruk op preventie, waarbij die preventie wordt ondersteund door regels en een toezicht- en 
sanctiestrategie. Deze kaders worden in het plan verder ingevuld waarmee uitvoering wordt gegeven 
aan de verplichtingen uit de nieuwe Drank- en Horecawet en de Wet Publieke Gezondheid. In het plan 
is uitdrukkelijk aandacht besteed aan de resultaten die in de periode 2014-2017 nagestreefd worden. 
Aan de hand van indicatoren zullen de resultaten ook tussentijds worden gemonitord, zodat de 
voortgang kan worden bewaakt en beoordeeld kan worden of bijstelling noodzakelijk is. 
 
Besluit: 
De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het preventie- en handhavingsplan alcohol 
2014 – 2017 vast te stellen. 
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Onderwerp:  
Zienswijzenbehandeling aanvraag om omgevingsvergunning (revisie) voor Distributiecentrum Van den 
Anker, Tussenriemer 7 in Roosendaal. 
 
Extern bericht: 
Op 20 februari 2013 is door Distributiecentrum Van den Anker een aanvraag om omgevingsvergunning 
ingediend voor een revisievergunning. De aanvraag is ingediend voor een inrichting bestaande uit het 
distributiecentrum met kantoren, opslagruimten voor gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen en niet 
gevaarlijke stoffen.  
 
Met ingang van 22 november 2013 heeft de ontwerpbeschikking gedurende 6 weken ter inzage 
gelegen. Hierop is een schriftelijke zienswijze ingediend door de Inspectie voor Leefomgeving en 
Transport (ILenT). De zienswijze heeft vooral betrekking op de uitstroom van bluswater en/of product in 
het geval dat zich een calamiteit voor doet. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten om de zienswijze ongegrond te verklaren en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  
 
Besluit: 
1. De zienswijze van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ongegrond te verklaren. 
2. De gevraagde omgevingsvergunning voor revisie voor Distributiecentrum Van den Anker te 

verlenen conform bijgevoegde beschikking.  
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Onderwerp: 
Toegang Sociaal Domein. 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2015 treden de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015 in werking. Vanaf deze 
datum is de gemeente Roosendaal verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken in 
het sociale domein. Door het Rijk wordt er vanuit gegaan dat deze taken met meer maatwerk kunnen 
worden uitgevoerd door gemeenten, omdat de gemeente dichtbij de inwoners staat. Dit betekent beter 
aansluiten op de vraag van inwoners, meer sturen op zelfredzaamheid en participatie en naar 
verwachting lagere kosten in de uitvoering. 
 
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het voorbereiden van de transitie en het begin van de 
transformatie. Voor de Wmo en Jeugd zijn visies vastgesteld door de gemeenteraad. De contouren van 
de nieuwe dienstverlening in het sociale domein, vastgelegd in het transitieplan AWBZ en het 
inrichtingskader Jeugd, zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voor de 
Participatiewet is een regionale Contourennota Participatiewet opgesteld waarover in juli 2014 een 
besluit wordt genomen. De raad in januari 2014 het inrichtingskader Roosendaal, stad van de 
menselijke maat vastgesteld. Hierin heeft de raad de uitgangspunten voor de nieuwe dienstverlening in 
het sociale domein gegeven. 
 
In het inrichtingskader is de rol van de gemeente duidelijk aangegeven: beleidsregisseur. In de rol van 
beleidsregisseur heeft de gemeente Roosendaal drie belangrijke taken te vervullen: contracteren 
(contractbeheer, contractmanagement), monitoren (sturen en verantwoorden) en het organiseren van 
de toegang tot het sociale domein. 
 
Het organiseren van de toegang is een lokale aangelegenheid. De gemeente Roosendaal heeft de 
kaders en randvoorwaarden vastgesteld die moeten leiden tot een integrale en onafhankelijke toegang 
in Roosendaal per 1 januari 2015. 
 
Besluit: 
1. De gemeente Roosendaal organiseert één lokale, integrale en onafhankelijke Toegang voor het 

sociale domein. 
2. Geef de Toegang de volgende doelstellingen mee. 

a. Het versterken van de regierol door te werken volgens het principe één gezin, één plan. 
b. Het verbeteren van de dienstverlening. 
c. Het beheersbaar houden van het kostenniveau. 
d. Het formuleren van indicatoren en normen en de daarbij horende sturingsinformatie.  

3. Organiseer de Toegang vanaf 1 januari 2015 als geformaliseerde netwerkorganisatie waarbij de 
gemeente de Toegang aanstuurt.  
 

4. Om te zorgen dat op 1 januari 2015 de Toegang in de gemeente Roosendaal is georganiseerd: 
a. Stel een kwartiermaker Toegang aan 
b. Geef de kwartiermaker Toegang de opdracht om uiterlijk op 1 oktober 2014 een 

organisatieplan te ontwikkelen met de notitie Toegang in het Roosendaalse Sociale Domein 
als uitgangspunt.  

c. Geef de kwartiermaker de voorlopige opdracht om in de periode 1 oktober 2014 – 1 januari 
2015 het organisatieplan, na goedkeuring door B&W, te implementeren. 

d. Opdrachtgever voor de kwartiermaker is de Programmamanager 3D  
e. De kwartiermaker wordt betaald uit de uitvoeringsbudgetten voor Jeugd en Wmo, die 

beschikbaar zijn voor deze transitie. 
5. Breng het Punt formeel op de hoogte van dit besluit en zet de subsidie stop per 1 januari 2015. 
6. Informeer de Ondernemingsraad over dit besluit zodat zij later in dit traject voorbereid zijn op hun 

rol in verband met hun adviesrecht op basis van de Wet op de Ondernemingsraden. 
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Onderwerp: 
Transitie jeugdzorg: Dossier veranderopgave Bureau Jeugdzorg,  
Budgetbrief 2015 en toezegging 2016. 
 
Extern bericht: 
Alle 67 Brabantse gemeenten en Bureau Jeugdzorg hebben afspraken gemaakt over de overdracht 
van een deel van de taken van Bureau Jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Uitgangspunt is dat 
de overdracht, op 1 januari 2015, voor jeugdigen die jeugdzorg ontvangen, geruisloos verloopt. Met 
een brief zijn de staatssecretarissen Teeven en Van Rijn geïnformeerd over de Brabantse afspraken.  
 
De Tweede Kamer heeft besloten dat een belangrijk deel van de jeugdzorg per 1 januari 2015 over 
gaat van provincies naar gemeenten. Dat betekent dat gemeenten uitvoeringorganisaties moeten 
inrichten, afspraken moeten maken met de organisaties die gedwongen jeugdhulp aanbieden, 
personeel aannemen etc. Aan de andere kant moeten provinciale uitvoeringsorganisaties, zoals 
Bureau Jeugdzorg, worden afgebouwd. Deze operatie bevindt zich nu in een cruciale fase. 
 
Er zijn regionale afspraken gemaakt die effect hebben op gemeenteniveau en die bovenregionaal – 
provinciebreed én met het Rijk- moeten worden afgestemd. De gemeenten en de Provincie hebben 
zichzelf als doel gesteld dat de voorgenomen transitie voor cliënten van Bureau Jeugdzorg Noord-
Brabant zo geruisloos mogelijk moet verlopen. Bovendien werken zij eraan dat kosten die het gevolg 
zijn van deze stelselwijziging, de zogenoemde frictiekosten zoals wachtgelden voor personeel of 
leegstaande kantoorpanden, worden beperkt.  
 
Alle 67 Brabantse gemeenten hebben per regio met Bureau Jeugdzorg een contract afgesloten voor 
2015. Bovendien geven zij een budgetgarantie voor 2016. Daarmee heeft Bureau Jeugdzorg de ruimte 
die nodig is om een duurzame organisatie in te richten die toekomstbestendig is. Het contract met 
Bureau Jeugdzorg gaat over de volgende taken: jeugdbescherming, jeugdreclassering, 
plaatsingsadvies en in sommige regio’s over het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en 
spoedeisende jeugdzorg. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de budgetbrief aan Bureau Jeugdzorg Noord Brabant (BJZ-NB) waarin voor 

2015 € 17.911.370 en voor 2016 € 16.021.390 budget toegekend wordt voor de uitvoering van 
jeugdbescherming, jeugdreclassering, spoedeisende zorg, coördinatiepunt gesloten jeugdzorg en 
(voor Midden Brabant) AMK 2015. De budgetbrief vindt u in bijlage. 

2. Voor Veilig Thuis West - Brabant een bedrag van € 3.327.603 te reserveren vanaf 2015. Dit bedrag 
wordt onttrokken aan de oorspronkelijke toezegging BJZ NB. 

3. De burgemeester draagt aan wethouder A.G.J. van der Weegen (gemeente Bergen op Zoom) op 
de budgetbrief tussen BJZ NB en de regio West Brabant West namens de gemeente Roosendaal 
te ondertekenen (ingevolge artikel 171 lid 2 gemeentewet). 

Onderwerp: 
Raadsvoorstel inzake begroting 2015 van gemeenschappelijke regeling GROGZ) 
 
Extern bericht: 
De begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant 
(GROGZ) is aangeboden voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester 
en wethouders stelt voor in te stemmen met de begroting van de GROGZ 
 
Besluit: 
1. De raad met een raadsvoorstel in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven over de 

begroting  2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant 
(GROGZ).  

2. De raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2015 van de GROGZ. 
3.  Het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling ter kennisname aan de gemeenteraad 

aan te bieden en de afdoening daarvan in handen stellen van de portefeuillehouder. 
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Onderwerp: 
Begroting 2015 en Jaarstukken 2013 gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West 
Noord-Brabant (WVS-groep) 
 
Extern bericht: 
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS-groep) biedt de 
jaarstukken 2013 (jaarverslag en jaarrekening) ter kennisname en de conceptbegroting 2015 voor een 
zienswijze aan aan de gemeenteraden van de negen deelnemende gemeenten. Het college van 
burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de ingediende pro 
forma begroting 2015 op voorwaarde dat de WVS-groep in het najaar een herziene begroting 2015 
voor een zienswijze bij de deelnemende gemeenten indient. 
 
Besluit: 
1. De jaarstukken 2013 van de WVS-groep ter kennisname aan de gemeenteraad te bieden. 
2. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven op de ingediende begroting 

2015. 
3. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de ingediende pro forma begroting 2015 

op voorwaarde dat de WVS-groep in het najaar een herziene begroting 2015 voor een zienswijze 
bij de deelnemende gemeenten indient.  

4. Dit voorstel in het tweede collectieve raadsvoorstel op te nemen. 
 

Onderwerp: 
Contourennota Participatiewet. 
 
Extern bericht: 
Op 20 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen. Naar alle 
waarschijnlijkheid vindt voor het zomerreces de behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer 
plaats. De verwachting is dat per 1 januari 2015 de Participatiewet daadwerkelijk ingevoerd gaat 
worden. De gemeente Roosendaal werkt bij de voorbereiding en implementatie van de Participatiewet 
samen met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. 
Deze gemeenten streven er naar om voor 1 januari 2015 het beleid en de daaruit voortvloeiende 
beleidsregels te bepalen. Er is gezamenlijk een contourennota Participatiewet opgesteld waar een 
(richtinggevende) aanzet wordt gegeven tot invulling van de beleidskaders later dit jaar. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de contourennota Participatiewet en biedt de 
contourennota in het kader van inspraak aan aan het Platform Minima Roosendaal. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de contourennota Participatiewet; 
2. De contourennota in het kader van inspraak aan te bieden aan het Platform Minima Roosendaal; 
3. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief. 

 

Onderwerp: 
Uitwerking intentieovereenkomst cultuurcluster Tongerloplein. 
 
Extern bericht: 
Op 5 december 2013 hebben het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van 
Stichting Schouwburg De Kring een intentieovereenkomst getekend met als doel de realisatie van een 
cultuurcluster aan het Tongerloplein. Ter uitvoering van de intentieovereenkomst en als vervolgstap 
wordt de komende periode gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst op basis waarvan verdere 
realisatie kan plaatsvinden. Het college heeft besloten om 62.000 euro binnen de reguliere budgetten 
cultuur beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden. 
 
Besluit: 
1. Uitvoering te geven aan de verdere ontwikkeling van het cultuurcluster. 
2. Als eerste stap hiervoor toe te werken naar een businesscase (BC) en een 

samenwerkingsovereenkomst (SOK). 
3. Vooruitlopend op de SOK voorbereidende werkzaamheden uit te laten voeren. 
4. Hiervoor € 62.000,- beschikbaar te stellen. 
5. Dit bedrag te dekken uit cultuurbudget op tussenrekeningen 193010 en 193011. 
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Onderwerp: 
Vaststellen nadere regels voor subsidieverstrekking 2015. 
 
Extern besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende nadere regels voor 
subsidieverstrekking 2015 vast te stellen: Bureau Halt, Onderwijsachterstandenbeleid, 
Jeugdledensubsidie sport, cultuur & scouting, Activiteitensubsidie sport, recreatie & cultuur, Gezonde 
Leefstijl, Sportaccommodatie ‘In de Roos’, Speeltuinen, Bibliotheekwerk, Media, Volksfeesten, VVV, 
Milieuverenigingen, Wijk- dorpsaccommodatie, Anti-discriminatie en Buurtbus. Genoemde 
subsidieregels zullen per 1 juli gepubliceerd worden via de gemeentelijke website. 
 
Besluit: 
1. De volgende nadere regels voor subsidieverstrekking 2015 vast te stellen: 

2.1.1  Bureau Halt 
3.1.1  Onderwijsachterstandenbeleid 
3.2.1  Jeugdledensubsidie sport, cultuur & scouting 
3.2.2  Activiteitensubsidie sport, recreatie & cultuur 
3.2.3  Gezonde Leefstijl 
3.2.4  Sportaccommodatie ‘In de Roos’ 
3.2.5  Speeltuinen 
3.3.1  Bibliotheekwerk 
3.3.2  Media 
3.3.3  Volksfeesten 
4.1.1  VVV 
5.1.1  Milieuverenigingen 
6.1.1  Wijk- dorpsaccommodatie 
6.1.2  Anti discriminatie 
6.1.3  Buurtbus 

2. In het kader van de nadere regel ‘3.2.3 Gezonde Leefstijl’ het bijbehorende programma van eisen 
‘Gezonde Leefstijl 2015-2018’ vast te stellen. 

3. In het kader van de nadere regel ‘3.3.1 Bibliotheekwerk’ het bijbehorende programma van eisen 
‘Bibliotheekwerk 2015-2018’ vast te stellen. 

4. De volgende aanvraagformulieren vast te stellen: 
- Activiteitensubsidie: Sport, Recreatie & Cultuur 2015 
- Jaarlijkse subsidie 2015 
- Jeugdledensubsidie: Sport, Cultuur & Scouting 2015 

de raad via een raadsmededeling te informeren. 
 

 


