
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 5 juli 2016 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 28-06-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 28-06-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 5 juli 2016 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Verlenging samenwerkingsovereenkomst Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) 
 
Extern bericht 
Sinds 2013 is gemeente Roosendaal aangesloten bij de landelijke stichting Jongeren Op Gezond 
Gewicht (JOGG). De eerste projectperiode voor de jaren 2013 tot en met 2015 is afgelopen. Voor de 
periode 2016 tot en met 2018 is door het college van B&W opnieuw een overeenkomst afgesloten 
met de landelijke stichting 
 
Besluit: 
1. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met de 
stichting Jongeren Op Gezond Gewicht aan te gaan. 
2.  Wethouder Polderman door de burgemeester te mandateren de samenwerkingsovereenkomst te 
ondertekenen.  
3. Kennis te nemen van het plan van aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht voor de periode 2016 tot 
en met 2018. 
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Onderwerp: 
Voorlopige gunning Wipwei 
 
Extern bericht: 
Het college van B&W heeft besloten de realisatie van de Wipwei voorlopig te gunnen aan de 
voorkeurskandidaat (De Nederlandse Bouw Unie). 
 
Besluit: 
1. Te besluiten tot het voorlopig gunnen aan de kandidaat; 
2. De vervolgstappen - het definitief gunnen en het sluiten van de koopovereenkomst met de winnende 
inschrijver - in handen te stellen van de portefeuillehouder. 
 

Onderwerp: 
Overbrenging van gemeentelijke archiefbescheiden ( 2e tranche) 
 
Extern bericht: 
Het college van B&W heeft besloten een tweede gedeelte van het archief van het gemeentebestuur 
Roosendaal en Nispen, 1976-1996, over te brengen naar het gemeentearchief. Met de formele 
overbrenging van de gemeentelijke archiefbescheiden worden deze op enkele uitzonderingen na 
openbaar voor het publiek. Er zal in het najaar nog een derde en laatste gedeelte van dit archiefbestand 
volgen. 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met de wettelijke overbrenging van de gemeentelijke archiefbescheiden 
gemeentebestuur Roosendaal en Nispen 1976-1996 onder bepaling van de openbaarheid. 
 

Onderwerp: 
Subsidie inrichtingskosten ex AMV-ers 
 
Extern bericht: 
Sinds 1 januari 2016 zijn gemeentes verplicht Alleenstaande Minderjarige Vergunninghouders 
(AMV’ers) die 18 jaar worden huisvesting aan te bieden. Het college van B&W heeft besloten deze 
groep ex-AMV’ers te huisvesten met vier personen in een woning. Hiervoor zijn, verspreid over de stad, 
in 2016 naar verwachting zeven woningen nodig. De woningen worden door AlleeWonen ter 
beschikking gesteld. De gemeente neemt de inrichtingskosten a € 49.700,- van de woningen voor haar 
rekening. Begeleiding van de ex-AMV’ers vindt plaats door Vluchtelingenwerk. Het beheer van de 
woningen is in handen van Acser Tijdelijk Wonen. 
 
Besluit: 
1. VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard een subsidie ad € 49.700,- toe te 
kennen voor de inrichtingskosten van ex amv-ers. 
2. De beschikking tot subsidieverlening d.d.27 januari 2016 aan Vluchtelingenwerk te herzien. 
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Onderwerp: 
Vaststellen eerste tranche nadere regels 2017 
 
Extern bericht: 
Het college van B&W heeft voor de eerste tranche de nadere regels voor subsidieverstrekking 2017 
vastgesteld op het gebied van openbare orde en veiligheid, sport, cultuur en recreatie, sociale 
voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. 
 
Besluit: 
1. De subsidie-uitvragen te verduidelijken en aan te vullen voor stichtingen, organisaties en 
verenigingen. 
2. Hiervoor de Nadere regels voor Subsidieverstrekking 2017 (eerste tranche) vast te stellen. 
3. De volgende aanvraagformulieren behorende bij de Nadere Regels voor Subsidieverstrekking 2017 
vast te stellen: 
-       Activiteitensubsidie: Sport, Recreatie & Cultuur 2017. 
-       Jaarlijkse subsidie 2017. 
-       Jeugdledensubsidie: Sport, Cultuur & Scouting 2017. 
4. Uitvoering van de alzheimercafé’s regionaal, op niveau van de gemeenten van het Regionaal 
Kompas, te contracteren. 
5. 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. 
6. De Nadere regels voor subsidieverstrekking 2015 in te trekken conform bijgevoegd intrekkingsbesluit. 
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Onderwerp: 
Verlenging samenwerking binnenstadsfonds 
 
Extern bericht: 
Collectief Roosendaal heeft het college van B&W verzocht om de samenwerking in de binnenstad met 
Collectief Roosendaal te verlengen. De overkoepelende ondernemersvereniging in de binnenstad 
Collectief Roosendaal heeft de samenwerking van de afgelopen 5 jaar geëvalueerd met haar leden. De 
conclusies van Collectief Roosendaal verwoord in hun brochure "Collectief Roosendaal, Toen, Nu en in 
de Toekomst" worden gedeeld door het college van B&W. 
De afgelopen jaren is veel is bereikt om de binnenstad bekender en aantrekkelijker te maken. Vele 
producten en activiteiten zijn ook niet meer weg te denken uit de binnenstad en de promotie daarvan 
(denk aan de hanging baskets, de sfeerverlichting, de banieren, de vele winkeliersacties, de activiteiten 
op koopzondagen, evenementen(programma’s) als Winter in Roosendaal, het keurmerk veilig 
ondernemen en daaruit voortvloeiende acties en activiteiten, de promotiecampagnes rondom de 
koopzondag (huis-aan-huis) in de hele regio tot ver in België, Hallo Roosendaal (als gids en als app), de 
promotionele samenwerking met Rosada, etc. ). Daarom vindt ook het college het wenselijk om de 
samenwerking voort te zetten. 
Collectief Roosendaal en het college willen de komende jaren ook zoveel mogelijk tegemoet komen aan 
nieuwe ambities die door de binnenstadsorganisatie zijn ingebracht. De binnenstadsdirectie heeft in een 
aantal co-design (retail) sessies uitwerking gegeven aan de verschillende mogelijkheden om de 
binnenstad klaar te maken voor de moderne consument  en diens aankoopgedrag.  Uiteindelijk is 
gekozen voor de Roosendaalse binnenstad als “service en shop” centrum. De verdere 
productontwikkeling rondom om dit thema (o.a. wifi, loyaltyprogramma’s (evt. gekoppeld aan het 
parkeersysteem) en daarop gerichte marketing) vergen extra investeringen en structureel beheer en 
onderhoud. 
De financiering zal zoals gebruikelijk geregeld moeten worden via cofinanciering van het 
binnenstadsfonds. De ondernemersbijdrage aan dit fonds bestaat uit de geïnde reclamebelasting. Om 
deze reden wil het college de verordening reclamebelasting voortzetten en aanpassen. In de nieuwe 
aanpak van de binnenstad wordt prioriteit gegeven aan de compacte binnenstad gelegen binnen de 
nieuwe centrumring. Daarom wil het college het belastinggebied met het hoogste tarief van € 400,- 
vergroten tot dit gebied. De daarbij verwachte extra opbrengst voor het binnenstadsfonds kan dan 
worden ingezet voor de extra ambities. Daarover zal de gemeenteraad definitief beslissen bij de 
jaarlijkse behandeling van de gemeentebelastingen. 
 
Besluit: 
1. De samenwerking met Collectief Roosendaal en het binnenstadsfonds (op grond van artikel 2 lid 6 
van de “Samenwerkingsovereenkomst Binnenstadsmanagement Roosendaal”) voort te zetten; 
2. een nieuwe samenwerkingstermijn van 5 jaar aan te gaan; 
3. vast te houden aan de huidige formele opzet zoals geregeld in de samenwerkingsovereenkomst. 
4. de gemeentelijke bijdrage te baseren op een bedrag vergelijkbaar met de verwachte opbrengst van 
de reclamebelasting waardoor de kosten evenredig gedragen worden door de ondernemers in de 
binnenstad en de gemeente (50% - 50%); 
5. de samenwerking te richten op de voortzetting van de huidige activiteiten zoals verwoord in het 
rapport “Collectief Roosendaal, Toen, Nu en in de Toekomst”; 
6. de gemeenteraad met bijgevoegde raadsmededeling op de hoogte te stellen van het besluit.  
 

 

 
 
 
 


