
 
 
 
 
 

 
 
B&W BESLUITENLIJST  T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 8 JULI 2014. 
 
 
 

Onderwerp: 
1.  Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 1 juli 2014; 
2.  bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 1 juli 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 8 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. 
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Onderwerp: 
Hulp bij het huishouden 2015. 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe taken vanuit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze drie 
decentralisaties gaan gepaard met flinke kortingen. Zo wordt het budget voor de Wmo-voorziening Hulp bij de 
huishouding gekort met 40%. De Rijkskorting en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die 
op 1 januari 2015 van kracht wordt, vragen om een verandering van de Hulp bij de huishouding. In de nieuwe 
Wmo is bepaald dat de kassiersfunctie wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit 
betekent dat de uitbetalingsregelingen Persoonsgebondenbudget (Pgb) en Persoonsgebondenbudget met 
ondersteuning van Thuiszorg West-Brabant (Pgb+) gaan wijzigen. Pgb+ gaat vanaf januari op in de 
(traditionele) Pgb regeling, waarbij wel iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar hulp te behouden. De 
Pgb+ gebruikers kregen van Thuiszorg West-Brabant naast ondersteuning bij de kassiersfunctie ook 
ondersteuning bij de bemiddeling tussen klant en hulp. Deze bemiddelingsfunctie komt in 2015 te vervallen, 
omdat de functie niet passend is bij de vastgestelde kaders ‘Goed voor elkaar’ en ‘Roosendaal, de stad van de 
menselijke maat’. Pgb+ gebruikers zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor het vinden en behouden van een 
geschikte hulp en het regelen van vervanging van de hulp bij ziekte en vakantie. Voor mensen die gebruik 
maken van de Hulp bij de huishouding via ‘Zorg in natura’ verandert er in 2015 niets. De huidige contracten 
met de zorgaanbieders worden met één jaar verlengd. Het College van Burgemeester en Wethouders gaat 
voor een zorgvuldige verandering van de dienstverlening, waardoor besloten is om de Hulp bij de huishouding 
vanaf 2016 anders vorm te geven en het jaar 2015 te benutten om deze voorziening te hervormen en in te 
richten. 
 
Besluit: 
1. De Wmo-voorziening Hulp bij de huishouding, in 2015, in de huidige vorm te continueren. 
2. De huidige contracten met de zorgaanbieders voor de Hulp bij de huishouding met één jaar 2015) te 
verlengen. 
3. De uitbetaling van de leveringsvorm Pgb, in 2015, te beleggen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
4. De leveringsvorm Pgb+, in 2015, te laten vervallen in de (conventionele) Pgb regeling, waarbij de 
bemiddelingsfunctie tussen klant en hulp vervalt. 
5. Vanaf 2016 de totale Wmo voorziening Hulp bij de huishouding anders vorm te geven en 2015 te benutten 
voor deze hervorming en inrichting. 
6. Informeren van de Raad via de bij de adviesnota gevoegde Raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Wouwse Plantage. 
 
Extern bericht: 
Voor Wouwse Plantage is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan betreft vooral 
een actualisatieplan met daarin één ontwikkellocatie voor twee woningen nabij de hoek Ganzerikstraat/ 
Kamperfoeliestraat. Voor deze ontwikkellocatie is in het bestemmingsplan een bestemmingsregeling 
opgenomen. In het kader van de formele vaststellingsprocedure is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
gelegd en zijn de ingediende zienswijzen behandeld. Om de ontwikkeling van de twee woningen mogelijk te 
maken, is een aanpassing van de grens van het stedelijk gebied noodzakelijk. Gedeputeerde Staten heeft in 
mei 2014 besloten de begrenzing van het bestaand stedelijk gebied nabij de hoek 
Ganzerikstraat/Kamperfoeliestraat te wijzigen en daartoe de Verordening Ruimte aan te passen. Het College 
van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het nieuwe bestemmingsplan Wouwse 
Plantage vast te stellen. 
 
Besluit: 
1. De gemeenteraad een voorstel doen tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Wouwse Plantage'. 
2. Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen de verantwoording groepsrisico vaststellen. 
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Onderwerp: 
Start vaststellingsprocedure bestemmingsplan 'Bulkstraat'. 
 
Extern bericht: 
De gemeente wil het gebied ten zuiden van de Bulkstraat in Wouw tot ontwikkeling brengen. In het 
stedenbouwkundig plan Bulkstraat is woningbouwontwikkeling, een groene zone en de uitgifte van lichte 
bedrijfskavels met bedrijfswoningen tot doel gesteld. Op de tweede plaats heeft de gemeente als doel om te 
beschikken over actuele bestemmingsplannen. De planologische regeling van het uit 1989 stammende en al 
grotendeels herziene bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de voormalige gemeente Wouw is niet meer 
afgestemd op de feitelijke situatie en de huidige beleidskaders van rijk, provincie en gemeente. Met ingang van 
24 september 2012 is het voorontwerp bestemmingsplan op grond van de inspraakverordening 6 weken ter 
inzage gelegd. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van 24 september tot 5 november 2012 de inspraak 
doorlopen. Er zijn diverse inspraakreacties ingediend. Mede naar aanleiding van de inspraakreacties is het 
stedenbouwkundig plan aangepast. Het aangepaste stedenbouwkundig plan is op 9 januari 2014 
gepresenteerd in Cultureel Centrum De Geerhoek in Wouw. Het voorliggende bestemmingsplan Bulkstraat 
omvat een iets groter gebied dan het stedenbouwkundig plan. De woning Bulkstraat 2A en het pluimveebedrijf 
ten zuiden van de spoorlijn zijn ook in het plangebied van dit ontwerp bestemmingsplan opgenomen. Op basis 
van dit stedenbouwkundig plan is het ontwerpbestemmingsplan aangepast en zijn alle inspraak- en overleg 
reacties verwerkt. Mede naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad is tevens een onderzoek gedaan 
naar mogelijke alternatieve locaties in Wouw. Het inspraakrapport (inclusief het onderzoek naar alternatieve 
locaties in Wouw) maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan Bulkstraat. Het College van 
Burgemeester en Wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Bulkstraat in procedure te 
brengen. Het ontwerpbestemmingsplan Bulkstraat ligt na de zomervakantie zes weken ter inzage op het 
stadskantoor en bij De Geerhoek. 
 
Besluit: 
 1.     Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Bulkstraat’ in procedure brengen op basis van de inhoud van het 
bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan (idnnr: NL.IMRO.1674.2044 BULKSTRAAT-0301). 
2.     I ndien geen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan worden ingediend, het bestemmingsplan 
meteen ter vaststelling aan de raad aanbieden. 
3.     Opstarten hogere waardeprocedure woningen bestemmingsplan ‘Bulkstraat’. 
 

Onderwerp: 
Raamwerk programmabegroting 2015. 
 
Extern bericht: 
Op 28 mei heeft de gemeenteraad de nieuwe indeling in programma’s voor de programmabegroting 2015 
vastgesteld. Conform de financiële verordening worden de begrotingsprogramma’s, op voorstel van het 
college, opgebouwd uit productramingen en beleidsvelden. Het College van Burgemeester en Wethouders 
heeft, om de administratieve ombouw van de huidige programmabegroting naar de nieuwe indeling te starten, 
de beoogde nieuwe productenindeling vastgesteld. Deze nieuwe indeling wordt verwerkt in de 
programmabegroting die later dit jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 
 
Besluit: 
 Het bij de adviesnota gevoegde raamwerk (in beleidsvelden en producten) van de programmabegroting 2015 
vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Dienstverleningsfilosofie Werkplein. 
 
Extern bericht: 
Ten behoeve van een op te richten gemeenschappelijke Werkpleinorganisatie hebben de gemeenten Etten-
Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert een gezamenlijke visie op de dienstverlening 
en bestuur/ sturing geformuleerd. Deze dienstverleningsfilosofie vormt het vertrekpunt voor de feitelijke 
vormgeving en inrichting van een gezamenlijk op te richten Werkplein, dat verder gestalte dient te krijgen in 
een nog uit te werken bedrijfsplan. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de 
dienstverlenings- en bestuur/sturingsfilosofie voor het op te richten Werkplein. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de dienstverlenings- en bestuur/sturingsfilosofie voor de op te richten 
gemeenschappelijke Werkpleinorganisatie als basis voor verdere uitwerking van het bedrijfsplan voor het 
Werkplein in oprichting. 
2.   De raad van de gemeente Roosendaal kennis te laten nemen van deze dienstverleningsfilosofie en 
middels een raadsmededeling te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de oprichting van een 
gezamenlijk Werkplein. 
 

Onderwerp: 
Ontbinding van de Samenwerkingsovereenkomst met Proper Stok en Bouwfonds  
inzake de realisatie van Stadsoevers. 
 
Extern bericht: 
Op 7 november 2008 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Proper Stok en 
Bouwfonds betreffende de realisatie van Stadsoevers. In november 2011 hebben partijen vastgesteld dat 
vanwege de economische recessie en de daardoor sterk gewijzigde marktomstandigheden de afspraken 
zoals gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst van 7 november 2008 niet langer realistisch en daardoor 
niet uitvoerbaar waren. Op 15 maart 2012 is daartoe een Akkoord op Hoofdlijnen gesloten. Dit Akkoord op 
Hoofdlijnen moest worden uitgewerkt in een nieuwe set van financiële en niet-financiële uitvoeringsafspraken. 
In de afgelopen twee jaar hebben partijen getracht om tot voor alle partijen acceptabele uitvoeringsafspraken 
te komen. Dit is niet gelukt. De voornaamste reden waarom dit nog steeds niet is gelukt, is gelegen in het feit 
dat ook dit proces nog steeds ernstig wordt bemoeilijkt door de gevolgen van de economische recessie en de 
gevolgen daarvan voor de bouw en de volledig stagnerende woningmarkt in onze gemeente. Proper Stok en 
Bouwfonds konden en/of wilden geen garanties geven voor de afname van grond en feitelijke woningbouw. 
Daarnaast ontwikkelde de gemeente meer inzicht in de daadwerkelijke behoefte aan betaalbare woningen 
voor bepaalde doelgroepen. Het voldoen in deze behoefte vergt meer regie van de gemeente. Op grond 
hiervan hebben gemeente en de marktpartijen met elkaar vastgesteld dat de samenwerkingsovereenkomst 
geen basis meer biedt voor een resultaatgerichte samenwerking. Beide partijen hebben daarom besloten de 
samenwerkingsovereenkomst te beëindigen, waardoor de gemeente de regie over het gebied weer in eigen 
hand krijgt en bouwconcepten kan ontwikkelen en partijen daarbij kan betrekken waarmee deze doelstelling 
wel kan worden gerealiseerd. 
 
Besluit: 
1. Instemmen met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst tot ontbinding van de 

samenwerkingsovereenkomst met Proper Stok (Heijmans) en Bouwfonds inzake de realisatie van 
Stadsoevers onder voorbehoud van een eventuele reactie van de gemeenteraad op de geboden 
gelegenheid tot het uitspreken van wensen en bedenkingen. 

2. Wethouder Theunis mandateren om de vaststellingsovereenkomst te tekenen.  
3. De gemeenteraad middels de bij de adviesnota gevoegde raadsmededeling in de gelegenheid stellen 

wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken. 
 

 


