
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 9 juli 2019 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 02-07-2019; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 02-07-2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 9 juli 2019 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Deze week geen uitnodigingen. 
 
Besluit: 
N.v.t.  
 

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: 
Onderzoek motie verlichting fietspaden buitengebied 
 
Extern bericht: 
De gemeenteraad van Roosendaal vroeg op 1 november 2018 in een motie om onderzoek in te stellen 
naar niet verlichte fietspaden in het buitengebied. Dit onderzoek is uitgevoerd.  
In de periode 2014 tot en met 2017 zijn vijf ongevallen geregistreerd op fietspaden in buitengebied; twee 
daarvan vonden plaats tijdens de schemering of duisternis. De exacte toedracht van deze twee ongevallen 
is niet bekend; daarbij is het de vraag of deze ongevallen plaatsvonden ten gevolge van de schemering of 
duisternis of een andere oorzaak kenden. Het aanbrengen openbare straatverlichting op de door fietsers 
veel gebruikte fietspaden langs Nelson Mandelaweg en Lage Zegstraat brengen een eenmalige 
kostenpost van € 330.000 en een jaarlijkse kostenpost van € 8.500 (onderhoud en energie) met zich mee. 
Deze lasten zijn niet opgenomen in de Kadernota 2020. 
 
Besluit: 
1. De raad in kennis te stellen van de uitwerking motie Onderzoek verlichting fietspaden in het 

buitengebied middels bijgevoegde concept raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
inkoopstrategie gecertificeerde instellingen 2020 en verder 
 
Extern bericht: 
Een onderdeel van Jeugdhulp is de inzet van ondersteuning bij de uitvoer van een zogenaamde maatregel 
in het gedwongen kader. (Specifieker: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering). Deze worden uitgevoerd 
door gecertificeerde instellingen. Vanaf 2020 moeten hier nieuwe inkoopcontracten voor worden 
afgesloten. Deze nieuwe inkoopcontracten moeten aansluiten bij de visie op de jeugdhulp. Op basis van 
deze visie is er een inkoopstrategie door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld om 
deze inkoopprocedure te kunnen opstarten. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met inkoopstrategie Gecertificeerde Instellingen 2020. 
 

Onderwerp: 
Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het realiseren van een zonnepark nabij het Hollewegje 
en de snelweg A58 in Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal besloten om een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van het zonnepark Weihoek, nabij 
het Hollewegje en de autosnelweg A58 in Roosendaal. De ontwerp-omgevingsvergunning en de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen lagen op 11 maart 2019 voor een periode van zes weken ter 
inzage. In deze periode is een tweetal zienswijzen ingediend. Geconcludeerd wordt dat de ingebrachte 
zienswijzen ongegrond zijn c.q. daaraan niet tegemoet kan worden gekomen. In het kader van de af te 
geven omgevingsvergunning, wordt aan gemeenteraad van de gemeente Roosendaal gevraagd om een 
definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Na afgifte van de definitieve verklaring van geen 
bedenkingen zal de gevraagde omgevingsvergunning verleend worden. 
 
Besluit: 
1.    In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark, nabij 
het Hollewegje en de snelweg A58 in Roosendaal, op de percelen kadastraal bekend als gemeente 
Roosendaal en Nispen, sectie H, nummers 1390, 1391, 1804, 1450 en 2331, de raad voor te stellen om 
een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform bijgevoegd voorstel en onder de voorwaarden 
zoals opgenomen in bijgevoegde ontwerp-omgevingsvergunning. 
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Onderwerp: 
Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het realiseren van een zonnepark nabij de 
Evertkreekweg in Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal besloten om een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een zonnepark nabij de 
Evertkreekweg in Roosendaal. De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen lagen op 11 maart 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. In deze periode is een 
zestal zienswijzen ingediend. Geconcludeerd wordt dat de ingebrachte zienswijzen ongegrond zijn c.q. 
daaraan niet tegemoet kan worden gekomen. In het kader van de af te geven omgevingsvergunning, wordt 
aan raad van de gemeente Roosendaal gevraagd om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af 
te geven. Na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen zal de gevraagde 
omgevingsvergunning verleend worden. 
 
Besluit: 
1.    In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark, nabij 
de Evertkreekweg in Roosendaal, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal en Nispen, 
Sectie P, perceelnummers 1,2, 3 en 4, de raad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af 
te geven conform bijgevoegd voorstel en onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgevoegde 
ontwerp-omgevingsvergunning.  
 

Onderwerp: 
Wijziging nadere regels subsidieverstrekking voor 2019 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de nadere regels 2019 te wijzigen. Voor 2019 
wordt de nieuwe nadere regel Maatschappelijke initiatieven vierde kwartaal 2019 toegevoegd aan de 
nadere regels 2019. 
 
Besluit: 
1. De Nadere regels 2019 te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit bijlage 1. 
 

Onderwerp: 
vervanging van de hoogwerker van team OW 
 
Extern bericht: 
Voor het in stand houden van een goed en betrouwbaar machinepark is het noodzakelijk om over te gaan 
tot vervanging van de hoogwerker van team Openbare Werken. 
 
Besluit: 
Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van een hoogwerker voor team Openbare Werken. 
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Onderwerp: 
Klachtenregeling Wmo Hbhplus 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt een onafhankelijke klachtenregeling in voor cliënten die 
hulp bij het huishouden (Hbhplus) ontvangen. Het instellen van deze klachtenregeling was een van de 
actiepunten uit het bemiddelingstraject Hbhplus. Met deze klachtenregeling krijgt de gemeente meer regie 
en een meer centrale rol. Daarnaast wordt het op die manier mogelijk om bij gemeente formeel eventuele 
ontevredenheid te uiten over de aanvraag, behandeling en uitvoering van de huishoudelijke 
ondersteuning.  
Er komt een onafhankelijke klachtencommissie die deze klachten in behandeling neemt via een vaste 
procedure, met vaste regels en termijnen, met daardoor meer duidelijkheid en rechtszekerheid. 
 
Besluit: 
1. de Klachtenregeling Wet maatschappelijke ondersteuning Hbhplus vast te stellen; 
2. mevrouw Y. Bons en de heer J. Buscop aan te wijzen als secretaris van de klachtencommissie 

Wmo hulp bij het huishouden; 
3. de secretaris van de klachtencommissie Wmo hulp bij het huishouden te mandateren de 

selectieprocedure voor de leden van klachtencommissie uit te voeren en op basis van het advies 
van de selectiecommissie een voordracht aan het college te doen; 

4. de vergoeding voor de leden van de klachtencommissie Wmo hulp bij het huishouden per zitting te 
bepalen op € 230,- voor de voorzitter en € 160,- voor de leden, exclusief een reiskostenvergoeding 
van € 0,28 per kilometer; 

5. de klachtencommissie een jaarlijks werkbudget te verstrekken van € 250,-; 
6. Voornoemde kosten en de kosten van de sollicitatieprocedure te dekken uit het budget commissie 

bezwaar en beroep onder kostenplaats 002210; 
7. De raad te informeren middels bijgevoegde ontwerp raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
Actualisatie Komgrenzen kernen Roosendaal 
 
Extern bericht: 
De huidige komgrenzen van de gemeente behorende stads- en dorpskernen zijn vastgesteld in 1997. Een 
actualisatie van het vaststellen van de komgrenzen is benodigd in verband met de actualisatie van de 
weggenlegger, die benodigd is in het kader van de Wegenwet, APV en de Wet natuurbescherming, zodat 
de grenzen voldoen aan de actuele situatie. 
 
Besluit: 
De komgrenzen voor de tot de gemeente behorende stads- en dorpskernen vast te stellen conform de bij 
dit besluit behorende kaarten. 
 

Onderwerp: 
Het ontwerpbestemmingsplan Kroeven in procedure brengen 
 
Extern bericht: 
Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de woonwijk Kroeven. De reden daarvoor is dat het 
huidige bestemmingsplan inmiddels tien jaar oud is en het plan niet geheel meer up-to-date is qua 
regeling. Het plan heeft de in de tweede helft van 2018 de inspraak- en overlegfase doorlopen. 
 
Besluit: 
1 Het ontwerp-bestemmingsplan 'Kroeven' in procedure brengen op basis van bijgevoegde regels, 
verbeelding, toelichting en inspraak- en overlegrapport.  
2. lndien geen zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan worden ingediend, het bestemmingsplan 
meteen ter vaststelling aan de raad aanbieden.  
 

 


