
 
 
 
 
 

         B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 14-07- 2015. 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 07-07-2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 07-07-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 14-07-2015 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: 
Definitief vaststellen gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West 
 
Extern bericht: 
De gemeenteraad heeft toestemming gegeven om de gemeenschappelijk regeling ICT Samenwerking 
West-Brabant-West (ICT WBW) te treffen. In de gemeenschappelijke regeling staat dat het college van 
burgemeester en wethouders nog een aantal besluiten moet nemen, zodat de ICT WBW daadwerkelijk 
per 1 augustus 2015 kan starten. Met deze besluiten is de gemeente Roosendaal vertegenwoordigd in 
het bestuur en de directie van de ICT WBW en is het bestuur van de ICT WBW bevoegd om te 
handelen. 
 
Besluit: 
1. Over te gaan tot het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant-
West. 
2. Wethouder Lok aan te wijzen als lid van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie en wethouder 
Theunis als plaatsvervangend lid aan te wijzen. 
3. De directeur bedrijfsvoering van de gemeente Roosendaal aan te wijzen als kandidaat directielid van 
de bedrijfsvoeringsorganisatie. 
4. Te besluiten bijgevoegde mandaten toe te kennen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de 
Gemeenschappelijk Regeling aan het bestuur van de ICT Samenwerking West-Brabant-West. 

Onderwerp: 
Geluidreductieplan Industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied 
 
Extern bericht: 
Op een deel van industrieterrein Borchwerf is een geluidszone van kracht. De Maximaal Toelaatbare 
Geluidbelasting (MTG) ter plaatse van de gevels van een aantal woningen binnen de zone van het 
industrieterrein wordt overschreden. De maatgevende geluidsbronnen zijn van Prorail en van Van Gilse. 
Het industrieterrein zit hiermee vergunningtechnisch formeel ‘op slot’. Dit houdt in dat hoewel op 
verschillende punten binnen de geluidzone nog voldoende geluidruimte beschikbaar is, er juridisch 
gezien geen geluidruimte beschikbaar is om nieuwe bedrijven op het industrieterrein te accommoderen, 
of uitbreidingen van bestaande bedrijven te vergunnen. Dit totdat de geconstateerde overschrijdingen 
teniet zijn gedaan (artikel 2.14 Wabo). 
De Wet geluidhinder schrijft voor dat, indien de zonegrens of een MTG-waarde wordt overschreden, de 
gemeente een geluidreductieplan opstelt. In het geluidreductieplan wordt aangegeven op welke wijze, 
binnen vijf jaar, de geconstateerde overschrijding teniet wordt gedaan. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het geluidreductieplan voor Industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied vastgesteld. 
Daarmee kunnen nieuwe Wabo-vergunningen worden verleend, zolang de te vergunnen geluidruimte 
past binnen de grenzen van het geluidreductieplan. 
 
Besluit: 
1. Het geluidreductieplan Borchwerf-Stationsgebied vaststellen. 
2. Het geluidreductieplan Borchwerf-Stationsgebied als kader meegeven aan team Vergunningen, in het 
bijzonder met betrekking tot de vergunningverlening ten aanzien van Prorail. 
3. Het geluidreductieplan Borchwerf-Stationsgebied als kader meegeven aan de programmamanager 
Stadsoevers, in het bijzonder ten aanzien van de gesprekken met Van Gilse. 
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Onderwerp: 
Baanafspraken. 
 
In de periode 2015 – 2026 creëert de gemeente Roosendaal extra arbeidsplaatsen voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste vijf kandidaten gaan in 2015 aan de slag bij team Openbare 
Werken van de gemeente Roosendaal. De kandidaten krijgen een aanstelling en werken tot 25 uur per 
week, afhankelijk van hun arbeidscapaciteit. Iedereen moet de kans krijgen mee te kunnen doen in de 
samenleving. Het hebben van werk is daar een belangrijk onderdeel van, maar dan moet er wel voor 
iedereen werk zijn. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Om dit mogelijk te maken hebben 
werkgeversorganisaties, vakbonden en kabinet in het sociaal akkoord afgesproken om tot 2026 in totaal 
125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De private sector is 
verantwoordelijk voor 100.000 extra banen, de overheid voor 25.000 banen. Voor de gemeente 
Roosendaal betekent dit dat er in 2026 tenminste 10 tot 15 extra arbeidsplaatsen moeten zijn voor 
mensen met een arbeidsbeperking. 
 

 


