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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14-07-2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14-07-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 25-08-2015 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: 
Inkoopstrategie niet vrij toegankelijke jeugdzorg 2016 en contractering jeugdprofessionals sociaal domein 
2016 
 
Extern bericht: 
Het college heeft de notitie inkoopstrategie Jeugdhulp 2016 vastgesteld. De inkoopstrategie voor de 
jeugdhulp 2016 is een co-productie van het Zorg- Inkoop en Informatie Team en beleidsadviseurs van de 
samenwerkende gemeenten in West-Brabant West. Deze strategie schetst de kaders die gehanteerd worden 
bij de inkoop van zorg bij de jeugdhulpaanbieders in 2016. Het college heeft daarnaast  voor 2016  
geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de toegangstaken jeugdzorg door jeugdprofessionals. 
 
Besluit: 
1.     De Notitie Inkoopstrategie Jeugdhulp 2016 vast te stellen. 
2.     In te stemmen met de mandatering van de portefeuillehouder jeugd (Wethouder H.J. Polderman)  voor 
de ondertekening van de contracten 2016 na het onderhandelingsresultaat voor de inkoop Niet vrij 
toegankelijke zorg en overige zorgvormen. 
3.     In 2016 € 1.842.921 aan te wenden voor de uitvoering van de toegangstaken jeugdzorg en dit te dekken 
uit kostenplaatsnr   6671001 en 6671000. 
 

Onderwerp: 
DVO Werkplein HvWB 2015 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2015 is het Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) gestart. Het eerste half jaar heeft voor de 
opdrachtgevers en de opdrachtnemer vooral in het teken gestaan van een gezamenlijke opstartfase. Om het 
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap goed te borgen is ervoor gekozen om te werken met een ‘aanloop’ 
dienstverleningsovereenkomst (DVO). Alleen de afspraken die zowel opdrachtgever als opdrachtnemer 
daadwerkelijk het eerste half jaar kunnen nakomen zijn hierin vastgelegd. Er is besloten om de huidige 
‘aanloop’ DVO te verlengen tot 1 januari 2016. De tussentijd wordt benut om nog openstaande beleidsvragen 
nader uit te werken om tot een definitieve meerjarige DVO te komen per 1 januari  2016. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de aangescherpte DVO Werkplein HvWB. 
2. Deze DVO te verlengen tot 1 januari 2016. 
3. Wethouder Hans Verbraak te machtigen om de DVO Werkplein HvWB 2015, namens het college, te 
kunnen ondertekenen. 
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Onderwerp: 
Voorstellen m.b.t. WVS-Groep  
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de volgende drie voorstellen die 
betrekking hebben op de WVS-groep. Het eerste voorstel geeft duidelijkheid over hoe WVS-groep als 
uitvoerder van de Wsw om moet gaan met tijdelijke dienstverbanden welke in 2016 aflopen. Met het tweede 
voorstel wordt een afspraak voorgelegd met betrekking tot hoe de overrealisatie van de ene gemeente wordt 
gecompenseerd door de onderrealisatie van een andere. Wanneer hierna nog een verlies resteert, dan wordt 
dit ten laste gebracht van de algemene reserve. Het derde voorstel betreft de ontbinding van de Stichting 
West-Brabant Werkt. In de statuten van de stichting is bepaald dat het bestuur van de stichting hiertoe kan 
besluiten, na schriftelijke toestemming van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
die in het bestuur zijn vertegenwoordigd. 
 
Besluit: 
 1. Tijdelijke dienstverbanden 
1. De Wsw-medewerkers van WVS-groep uit de gemeente Roosendaal waarvan het tijdelijk dienstverband in 
2016 afloopt een verlenging van het dienstverband aan te bieden. 
2. De Wsw-medewerkers van WVS-groep uit de gemeente Roosendaal die als gevolg van de Wet Werk en 
Zekerheid niet langer een tijdelijk dienstverband kunnen krijgen, een vast dienstverband aanbieden bij het 
aflopen van hun laatste tijdelijk dienstverband. 
3. Aan bovenstaande besluiten de voowaarden te verbinden dat de betreffende medewerker goed 
functioneert en dat in het nieuwe arbeidscontract wordt opgenomen dat de betreffende medewerker en 
werkgever WVS-groep zich maximaal inspannen om op een zo regulier mogelijke werkplek te gaan werken. 
 
2. Over- en onderrealisatie WVS 
1. In te stemmen met het voorstel met betrekking tot over- en onderrealisaties Wsw ten opzichte van fictief 
Wsw budget. 
2. Na instemming, het ontwerpbesluit te ondertekenen en een kopie op te sturen naar de WVS-Groep. 
 
 3. Ontbinding stichting West-Brabant Werkt 
Toestemming verlenen om tot ontbinding van de Stichting West-Brabant Werkt over te gaan. 
 

Onderwerp: 
Financiële garantstelling voor de financiering herontwikkeling Molenstraat 131 t/m 139. 
 
Extern bericht:. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten zich garant te stellen voor de realisatie van het 
herontwikkelingsplan De Ververij Roosendaal (De Ververij) en de raad in de gelegenheid te stellen haar 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De Ververij betreft een te ontwikkelen appartementencomplex 
met acht tweekamerappartementen en acht driekamerappartementen en voorziet in de behoefte aan 
woningen in het goedkope huursegment onder de liberaliseringsgrens. Op het achterterrein zijn de 
parkeerplaatsen en bergruimten gelegen. Het project levert een bijdrage aan de revitalisering van de 
Molenstraat. Het project wordt duurzaam ontwikkeld en energiezuinig geëxploiteerd. Daarnaast krijgt het een 
Groenverklaring. 
 
Besluit: 
In te stemmen met de garantstelling jegens Nederlandse Waterschapsbank voor een bedrag van € 1,6 
miljoen ten behoeve van de realisatie van het Herontwikkelingsplan de Ververij Roosendaal aan de 
Molenstraat 131 t/m 139. 
 

 


