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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 30-06-2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 30-06-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 07-07-2015 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. 
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Onderwerp: 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2015 - 2025 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het geactualiseerde gemeentelijk verkeer en 
vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Het GVVP is het beleids- en toetsingskader voor de gewenste 
ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Roosendaal. Het geeft de kaders  
waarbinnen verkeersprojecten worden gedefinieerd en geprioriteerd en verkeersbeleid in de dagelijkse 
praktijk wordt uitgevoerd. 
 
Besluit: 
1. Het gemeentelijk verkeer en vervoersplan 2015 - 2025 vast te stellen. 
2. Bijgevoegde raadsvoorstel en gemeentelijk verkeer en vervoersplan 2015 – 2025 ter besluitvorming aan 
de gemeenteraad aan te bieden. 
 

Onderwerp: 
Huisvesting bestuur en ambtenaren keuze verdere verdieping 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft eind 2014 besloten het huidige stadskantoor niet te 
renoveren met een tijdshorizon van 10 jaar. De locatie aan het Stadserf 1 komt zodoende vrij voor nieuwe 
ontwikkelingen in het kader van de plannen voor de binnenstad. Door de voorgenomen sloop van het 
bestaande kantoorcomplex draagt de gemeente Roosendaal bij aan het terugdringen van het bestaande 
overaanbod aan kantoorruimte in en nabij de binnenstad. Vanzelfsprekend volgt hieruit dat de gemeente de 
toekomstige huisvesting wil realiseren in bestaande panden en geen nieuwbouw wil plegen. 
Op basis van een quickscan van mogelijke panden werd  in april 2015 besloten tot nader onderzoek van 
vier panden: het voormalige Post ExpeditieKnoopPunt (EKP) aan het Kadeplein, het kantoorgebouw aan 
het Mill-Hill plein (heden huisvesting belastingdienst), Parrotia en Dunantstraat 80 (heden huisvesting van 
o.a. het Werkplein). 
Uit het verdiepend onderzoek blijkt dat het Werkplein Hart van West-Brabant kan blijven op de 
Dunantstraat 80. De Toegang kan zich hierbij aansluiten wat de samenwerking in het sociaal domein 
optimaal ondersteunt. 
De resterende huisvestingsopgave kan worden gerealiseerd in het belastingkantoor of in het EKP. Dit 
betekent dat Parrotia niet verder wordt onderzocht. Het college verwacht op basis van verdere detailstudie 
in november van dit jaar een keuze te kunnen maken voor één van beide panden. 
 
Besluit: 
1. Dunantstraat 80 benutten voor huisvesting Werkplein Hart van West-Brabant en De Toegang en hiertoe 
in goed overleg met de gebruikers taakstellend € 1.000.000 investeren. 
 
2.  Voor de resterende huisvestingsopgave het EKP  of  het Belastingkantoor  benutten. 
 
3. De te maken keuze onder beslispunt 2. verder in detail uitwerken waarbij de mogelijkheden wat de 
vraagprijs van het belastingkantoor betreft verder dienen afgetoetst te worden, alsmede verdere detaillering 
van de te verwachten verbouwings- en inrichtingskosten. 
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Onderwerp: 
Gebundelde Kracht. VeranderAgenda Sociaal Domein 
 
Extern bericht: 
De VeranderAgenda Sociaal Domein “Gebundelde kracht” is het antwoord van de gemeente Roosendaal 
en de partners die werkzaam zijn binnen de Wmo en de Jeugdwet om mensen zo lang mogelijk op eigen 
kracht en naar eigen tevredenheid te kunnen laten deelnemen. 
Met de VeranderAgenda Sociaal Domein maakt de gemeente Roosendaal zijn ambities kenbaar over de 
richting waarin het sociaal domein zich gaat ontwikkelen. De gemeente nodigt alle partijen, inwoners, 
Roosendaalse en regionale aanbieders en partners in het voorliggend veld uit om samen deze 
VeranderAgenda te realiseren. Enkel door de handen ineen te slaan, kan een duurzaam stelsel worden 
gerealiseerd, waarin inwoners van Roosendaal passende zorg en ondersteuning vinden. De inhoudelijke 
ambitie daarbij is dat mensen zo lang mogelijk op eigen kracht en naar eigen tevredenheid kunnen 
deelnemen aan de maatschappij.  
De VeranderAgenda is niet vrijblijvend. Om te voorkomen dat het stelsel in de toekomst financieel onder 
druk komt te staan én om onze inhoudelijke ambitie om onze inwoners passende zorg & ondersteuning te 
kunnen blijven bieden, zijn duurzame hervormingen nodig. Wij kijken daarbij naar het sociaal domein als 
één stelsel, waarbinnen de diverse elementen – voorliggend veld, toegang, specialistische zorg – 
communicerende vaten zijn. Doel daarbij is het beroep op dure specialistische zorg te verminderen en een 
passend palet aan zorg en ondersteuning juist dichtbij de leefwereld van onze inwoners te brengen. 
 
Met deze VeranderAgenda wordt beoogd: 
-       Zorg en ondersteuning dichter bij (de leefwereld van) onze inwoners te brengen. 
-       De tevredenheid van de inwoners over de geboden ondersteuning te vergroten. 
-       De gemeentelijke taken op het sociaal binnen de beschikbare rijksbudgetten uit te blijven voeren. 
 
Om deze ambities te realiseren wordt in 2015/2016 een aantal innovatie projecten uitgevoerd, samen met 
partners op gebied van zorg en welzijn. De focus ligt hierbij op: 
-       Het dichter bij de inwoners organiseren van lichte vormen van ondersteuning en begeleiding. 
-       Het  verbeteren van de mantelzorgondersteuning. 
-       Verbeteren informatie en de advies. 
-       Inzetten op preventie. 
Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders in 2015 een budget van 400.000 euro 
beschikbaar voor het uitvoeren van aanvullende innovatieve projecten. 
 
Besluit: 
1.     De VeranderAgenda Sociaal Domein vast te stellen als kaderstellend voor de transformatieopgave 
wmo en jeugdzorg in de periode 2015 – 2017. 
2.     De nadere regels 2015 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
3.     De Raad via bijgevoegde Raadsmededeling te informeren. 
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Onderwerp: 
Integraal armoede en minimabeleid 
 
Extern bericht: 
Om armoede tegen te gaan, houdt het college van burgemeester en wethouders de huidige voorzieningen 
binnen het minimabeleid in stand en wordt de bijzondere bijstand toegankelijker gemaakt door het 
zogenaamde drempelbedrag per 1 juli 2015 af te schaffen. Op dit moment zijn voor alle mensen die voor 
bijzondere bijstand in aanmerking komen elke 12 maanden de eerste € 129,- aan kosten bijzondere 
bijstand altijd voor eigen rekening. Dit komt te vervallen per 1 juli 2015. 
Verder wordt ingezet op vroegtijdige signalering en adequate verwijzing naar voorzieningen. Dit laatste 
wordt de komende maanden vormgegeven door: 
-       Informatie-uitwisseling en afspraken met relevante maatschappelijke partners, inclusief voorliggend 
veld. 
-      Binnen de gemeente en met de adviesraad Sociaal Domein te onderzoeken hoe armoede- en 
minimabeleid een integraal onderdeel kan zijn van het gemeentelijk beleid en dienstverlening op de 
gebieden wonen, werk, onderwijs, gezondheid, vrije tijd en zorg. 
 
Besluit: 
1. Het zogenaamde drempelbedrag bijzondere bijstand per 1 juli 2015 af te schaffen.  
2. De intentie uit te spreken om de uitvoering van de bijzondere bijstand lokaal te positioneren in plaats van 
regionaal, waartoe een onderzoek zal worden uitgevoerd.  
3. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsmededeling.  
 

 


