
 
 
 
 
 

Addendum B&W besluitenlijst vergadering d.d. 19 juli 2016 

 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 12-07-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 12-07-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 19 juli 2016 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: 
Vaststelling beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Het werkplein Hart van West-Brabant voert voor de zes deelnemende gemeenten de bijzondere bijstand 
uit. Het streven is een gelijke uitvoering van de bijzondere bijstand voor de burgers binnen de 
deelnemende gemeenten. Om tot een uniforme werkwijze van de bijzondere bijstand te komen, en 
daarmee ook tot een efficiënte uitvoering binnen het werkplein, is het beleid bijzondere bijstand zoveel 
mogelijk regionaal afgestemd. Dat heeft geleid tot een nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand. 
 
Besluit: 
1. De beleidsregel bijzondere bijstand, zoals vastgesteld 23 april 2013, in te trekken; 
2. de beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Roosendaal vast te stellen; 
3. de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsmededeling op de hoogte te stellen. 
 

Onderwerp: 
Agiostorting in DER BV 
 
Extern bericht: 
Het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV (DER BV) is een 100%-deelneming van de gemeente 
Roosendaal. DER BV is belast met de aanleg en exploitatie van het Smart Climate Grid (SCG). Dit is 
een duurzaam laagtemperatuur warmtenet, waarmee de restwarmte van afvalverwerker Sita wordt 
benut. Het doel is om de te ontwikkelen wijk Stadsoevers daarmee te voorzien van duurzame energie, 
om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie. Ten behoeve van de aanleg van het 
SCG is door de provincie Noord-Brabant een subsidie verstrekt aan de gemeente Roosendaal. Deze 
subsidie is reeds afgewikkeld en verantwoord. Na verantwoording resteert nog een bedrag van € 
280.000. Met de provincie is afgesproken dat dit bedrag niet teruggestort hoeft te worden, mits het wordt 
aangewend voor de ontwikkeling van het duurzame energiebedrijf. Het bedrag van € 280.000,- wordt 
daarom door de gemeente Roosendaal - als 100%-aandeelhouder in DER BV - als agio in DER BV 
gestort. 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met de agiostorting van € 280.000 in DER BV. 
2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde raadsmededeling, waarmee de raad wordt geïnformeerd over 
de agiostorting van € 280.000 in DER BV. 
 

Onderwerp: 
Zienswijze streekindeling lokale omroep 
 
Extern bericht: 
Om een toekomstbestendige sector te realiseren, streeft stichting NLPO (Nederlandse Lokale Publieke 
Omroepen) ernaar om de huidige 260 lokale omroepen om te vormen tot 50-80 streekomroepen. De 
NLPO verzoekt het college van burgemeester en wethouders een zienswijze te geven op de 
voorgestelde streekindeling. Gemeente Roosendaal maakt in het voorstel samen met gemeente Bergen 
op Zoom, Woensdrecht en Tholen deel uit van streek Zuidwest. Het college stemt in met de 
voorgestelde streekindeling. 
 
Besluit: 
In te stemmen met de voorgestelde streekindeling voor de lokale omroep. 
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Onderwerp: 
Aanvraag Vangnetregeling 2015 
 
Extern bericht: 
Met ingang van 1 januari 2015 is het mogelijk een beroep te doen op een vangnetuitkering bij tekorten 
op het budget BUIG (hiermee worden de uitkeringen in het kader van de Participatiewet gefinancierd). 
Om voor deze vangnetregeling in aanmerking te komen, moeten de tekorten boven de vastgestelde 
drempel uitkomen van 5%. Het bedrag waarmee het tekort tussen de 5 en 10% uitkomt, wordt dan voor 
de helft gecompenseerd. Komt het tekort boven de 10% uit, dan wordt dit deel volledig gecompenseerd. 
Voor Roosendaal bedroeg het tekort op de BUIG in 2015 € 2,4 miljoen, dit is 12% van het totale budget. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de aanvraag vangnetuitkering BUIG 2015. 
2. De analyse van het tekort op de BUIG en de in 2015 genomen maatregelen om het tekort terug te 
dringen te onderschrijven. 
 

Onderwerp:  
Anterieure overeenkomst Paardensportcentrum Den Goubergh. 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders gaat een anterieure overeenkomst aan met 
paardensportcentrum Den Goubergh. Doelstelling van de overeenkomst is het verrichten van een 
haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke uitbreiding van paardensportcentrum Den Goubergh. 
 
Besluit:  
Te besluiten tot het aangaan van een anterieure overeenkomst met Paardencentrum Den Goubergh. 
 

 

 
 
 


