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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 19 augustus 2014. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 19 augustus 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 26 augustus 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: 
Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met deelname aan de „Brabantse pilot publieke 
laadinfrastructuur‟. Deze pilot is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant om het aantal openbare 
laadpunten voor elektrische voertuigen in Brabant uit te breiden. De gemeente Roosendaal krijgt hiermee de 
mogelijkheid om vijf extra openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen te realiseren. Om te bepalen waar 
deze laadpalen komen te staan, vindt tijdens de zomermaanden een inventarisatie plaats onder berijders van 
een elektrische auto‟s. De laadpalen worden in eerste instantie geplaatst waar een concrete vraag is. 
Daarnaast worden de laadpalen altijd geplaatst in het openbare gebied, zodat ze toegankelijk zijn voor 
meerdere gebruikers. Als de vraag groter is dan 5 laadpalen wordt de locatie bepaald op basis van een 
logische spreiding over de gemeente. 
 
Besluit: 
1-     In te stemmen met deelname aan de „Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur‟; 
2-     de spelregels en beleidsuitgangspunten van de Brabantse pilot vast te stellen; 
3-     de aanvullende „Roosendaalse‟ beleidsregels over de realisatie van publieke laadpalen in de openbare 
ruimte vast te stellen; 
4-     de kosten à € 10.000 te dekken door inzet van het product E21101 verkeersregelingen / -maatregelen‟. 
 

Onderwerp: 
Besluit aanwijzen gebied stallingsverbod fietsen 
 
Extern bericht: 
Naar aanleiding van het veelvuldig foutief stallen van fietsen op en nabij het Stationsplein in Roosendaal, heeft 
het college van burgemeester en wethouders het “Besluit aanwijzen van wegen waarbij het verboden is 
(brom)fietsen te plaatsen” gewijzigd. Op basis van dit besluit kan niet alleen handhavend worden opgetreden 
tegen foutief gestalde fietsen, maar ook tegen weesfietsen (langdurig gestalde fietsen) en fietswrakken op en 
nabij het Stationsplein van Roosendaal. Hiermee hoopt het college de overlast door de fout gestalde fietsen 
weg te nemen en daarmee ook het uiterlijk aanzien van het stationsgebied te beschermen en te verbeteren.  
 
Besluit: 
1. Het "Besluit aanwijzen van wegen waarbij het verboden is (brom)fietsen te plaatsen" als bedoeld in  
artikel 5:12 van de Apv, vast te stellen; 
2. het onder punt 1 vermelde besluit af te kondigen in het Gemeenteblad en in de Roosendaalse Bode te 
publiceren. 
 

Onderwerp: 
Transitie Jeugdzorg: Inkoopprocedure JeugdzorgPlus 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de procedure voor de inkoop van 
JeugdzorgPlus voorzieningen. Namens de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bereidt een 
inkoopteam de contractering met de vijf zorgaanbieders in zorggebied zuid voor.  
 
Op 1 januari 2015 gaat de Jeugdwet in. In het nieuwe jeugdstelsel worden gemeenten verantwoordelijk voor 
alle vormen van jeugdhulp, waaronder het aanbod JeugdzorgPlus. Plaatsing in een JeugdzorgPlus instelling 
gebeurt op basis van een uitspraak door de rechter. Dit betekent dat er plaats beschikbaar moet zijn, indien de 
rechter bepaalt een jongere in een instelling te plaatsen. Het ministerie heeft op basis van historische 
gegevens becijfert dat er voor zorggebied zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) 285 plekken nodig zijn.  
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de procedure voor de inkoop van JeugdzorgPlus.  
2. De onderhandelingen met de vijf zorgaanbieders JeugdzorgPlus te voeren op het niveau van het     
zorggebied Zuid (Zeeland, Brabant, Limburg). 
3. Hiervoor een bovenprovinciaal inkoopteam te formeren. 
4. Dit inkoopteam te mandateren om de contractering voor te bereiden. 
5. Het inkoopteam te informeren over het maximale aantal in te kopen plaatsen voor West Brabant West (24). 
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Onderwerp: 
Bestuursopdracht “van woonvisie naar woonagenda” 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de komende maanden de woonvisie uit 2010 te 
actualiseren. Met een nieuwe woonvisie heeft de gemeente Roosendaal een sterke basis om uitvoering te 
geven aan de woonagenda (woningvoorraad en woonomgeving) voor de komende vier jaar. Deze 
woonagenda vormt tevens de basis voor het maken van nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties 
en een herijking van de woningbouwprogrammering uit 2012. 
 
Besluit: 
1. Vaststellen van de bestuursopdracht “van woonvisie naar woonagenda”. 
2. Een krediet van € 62.124,= te voteren ten laste van de bestemmingsreserve spec. externe kosten RO.  
3. Dit besluit te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2014 en de daarbij behorende begrotingswijziging. 
 

Onderwerp: 
Evaluatie diftar januari t/m mei 2014 
 
Extern bericht: 
De evaluatie van diftar over de maanden januari t/m mei 2014 gaat in op de effecten op het afvalgedrag van 
de burgers vanwege de invoering van diftar. Dit voor het milieurendement, de kosten, de service en het 
aanbiedgedrag op de milieustraat. Voorts is bij het digipanel navraag gedaan of invoering van diftar heeft 
geleid tot gewijzigd aanbiedgedrag. In de evaluatie worden voorstellen gedaan om de afvalinzameling en de 
afrekening ervan verder te optimaliseren. Het college van burgemeester en wethouders biedt de 
gemeenteraad de evaluatie van de eerste vijf maanden van 2014 ter kennisname aan. Tevens biedt het 
college een discussienota aan om hierover in de eerstvolgende vergadering van de betrokken raadscommissie 
van gedachten te wisselen. 
 
Besluit: 
1. De raad de evaluatie van diftar over de eerste 5 maanden van 2014 ter kennisname aan te bieden. 
2.Ter voorbereiding op een definitief raadsvoorstel, bijgaande discussienotitie aan te bieden aan de raad met 
de suggestie om hierover in de eerstvolgende vergadering van de betrokken raadscommissie van gedachten 
te wisselen. 
3. Mandaat te geven aan wethouder Theunis om de aanbieding van deze discussienotitie te verzorgen.  
 

Onderwerp: 
Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. uitbreiding biovergistingsinstallatie Luienhoekweg 3 te Moerstraten. 
 
Extern bericht: 
Op 26 juni 2013 heeft de gemeenteraad een voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor 
uitbreiding van de biovergistingsinstallatie aan de Luienhoekweg 3 in Moerstraten. Daarop heeft Provincie 
Noord-Brabant de procedure opgestart en de ontwerpbeschikking met de voorlopige verklaring van geen 
bedenkingen ter inzage gelegd. De provincie heeft de raad nu verzocht om een definitieve verklaring van geen 
bedenkingen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een zogenaamde definitieve 
verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat Gedeputeerde Staten de gevraagde 
omgevingsvergunning kan verlenen. Wethouder Polderman kan zich niet verenigen met dit voorstel en stemt 
niet met het advies aan de raad in. 
 
Besluit: 
De raad voorstellen: 
Op grond van artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht de verklaring van geen bedenkingen af te 
geven voor de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing voor het uitbreiden van de 
biovergistingsinstallatie Biomoer aan de Luienhoekweg 3 te Moerstraten conform het bij de adviesnota 
gevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit. 
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Onderwerp: 
Extra werkzaamheden bij de WVS-groep 
 
Extern bericht: 
De WVS-groep biedt werk aan mensen met een beperking, vanuit de zogenaamde “sociale werkvoorziening” 
(SW-medewerkers). Met de invoering van de Participatiewet (per 1 januari 2015) worden met reguliere 
werkgevers afspraken gemaakt om een deel van deze medewerkers een baan te bieden. Voor deze 
medewerkers biedt dit betere kansen op volwaardige deelname aan de arbeidsmarkt, en werkgevers geven op 
deze manier invulling aan hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Tussen overheid en werkgevers 
zijn hierover in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt, welke de komende jaren op regionaal en lokaal 
niveau nader worden ingevuld. Hier wordt ook een quotumregeling voor bepaalde doelgroepen aan 
verbonden. Vanaf 2016 wordt dit een wettelijke verplichting. Dit geldt ook voor de gemeente als werkgever. 
 
Momenteel is de WVS-groep voor een deel van hun financiële begroting afhankelijk van de opdrachten die 
men vanuit de deelnemende gemeenten krijgt. Om te voorkomen dat de WVS-groep met extra financiële 
tekorten wordt geconfronteerd, is het nodig een oplossing te vinden, zowel op de korte als lange termijn. De 
tekorten komen namelijk uiteindelijk voor rekening van de 9 deelnemende gemeenten. Omdat Roosendaal 
daarvan de grootste is, zal ook het grootste deel van dat tekort voor rekening van Roosendaal komen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op korte termijn (2014 en 2015) meer 
bestaande gemeentelijke taken door de WVS-groep te laten uitvoeren, naast de taken die zij al hebben. 
Binnenkort worden de mogelijkheden hiertoe geïnventariseerd, in nauwe samenwerking met zowel de WVS-
groep als de 8 andere samenwerkende gemeenten. Deze taken worden als tijdelijke opdracht bij de WVS-
groep ondergebracht.  
 
Vanaf 2016 wordt (een deel van) het werk van WVS bij marktpartijen ondergebracht, waarbij nog steeds de 
WVS-medewerkers voor een deel worden ingezet.  De kennis en inzet van de WVS-groep wordt hierbij 
uiteraard maximaal ingezet. Om dit te realiseren worden opdrachtnemers van de gemeente verplicht om iets 
terug te doen voor de werkzoekenden vanuit een sociale regeling (Social return on investment). Hierbij wordt 
ook rekening gehouden met de reeds ingevulde maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
Besluit: 
1.     Waar mogelijk in 2014 en 2015 extra opdrachten bij de WVS-groep uit te zetten, waarbij hun positie bij 
iedere komende aanbesteding beoordeeld wordt. 
2.     Opdrachten vanaf 2016 bij voorkeur te gunnen aan reguliere werkgevers, die onder andere medewerkers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben/nemen, door Social Return on investment op te nemen 
als wegingsfactor binnen de aanbestedingen. 
3.     Deze aanpak op te nemen in de DienstverleningsOvereenkomst met de WVS-groep. 
4.     De raad te informeren over dit besluit door de bij de adviesnota gevoegde raadsmededeling. 
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Onderwerp: 
Start inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan 'Locatie Westelaarsestraat 54'.  
 
Extern bericht: 
Aan de Westelaarsestraat in Wouwse Plantage bevond zich tot voor kort een fokzeugbedrijf. De 
varkenshouderijtak is voor 1 januari 2013 beëindigd. Het is de bedoeling om de bestaande varkensstallen te 
slopen. De voormalige agrarische bedrijfswoning blijft behouden en zal worden getransformeerd tot reguliere 
woning. Ter compensatie van de kapitaalsvernietiging die hiermee gepaard gaat, is de initiatiefnemer 
voornemens twee nieuwe ruimte-voor-ruimte woningen te realiseren ten westen van de huidige 
bedrijfswoning. Parkeergelegenheid wordt voorzien op eigen terrein. 
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan laat de beoogde bouw niet toe. Daarom is  het noodzakelijk een 
nieuw bestemmingsplan op te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ermee ingestemd 
het voorontwerpbestemmingsplan in de inspraak te brengen. Gelijktijdig zal het overleg met de provincie 
Noord-Brabant en andere externe instanties, zoals het waterschap, worden opgestart. 
 
Besluit: 
1.     Het voorontwerp-bestemmingsplan „Locatie Westelaarsestraat 54‟ in de inspraak te brengen en het plan 
in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening naar de gebruikelijke 
instanties te sturen. 
2.     Indien in het kader van inspraak en/of overleg geen reacties inkomen, direct de vaststellingsprocedure 
op te starten. 
 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Kalsdonk. 
 
Extern bericht: 
Voor de wijk Kalsdonk is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het is een actualisatieplan, waarin tevens 
medewerking wordt verleend aan de ontwikkeling van een nieuw wijkcentrum en een nieuwe supermarkt aan 
de Philipslaan. Het ontwerpbestemmingsplan Kalsdonk heeft eind april gedurende 6 weken ter inzage 
gelegen. In die periode zijn drie zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is ingetrokken. De twee overgebleven 
zienswijzen zijn verwerkt in de zienswijzenbehandeling. Het college van burgemeester en wethouders stelt 
de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Kalsdonk in de eerstvolgende raadsvergadering vast te 
stellen. 
 
Besluit: 
1. De gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan „Kalsdonk‟ (idnnr: 
NL.IMRO.1674.2073KALSDONK-0401) vast te stellen. 
2. Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichting de verantwoording groepsrisico vaststellen. 
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Onderwerp: 
Aanwijzen toezichthouders ingevolge Wet Basisregistratie personen 
 
Extern bericht: 
 Op 1 januari 2014 is de Wet Gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Wet Basisregistratie 
personen (BRP). Artikel 4.2 van Wet BRP verplicht het college van burgemeester en wethouders tot het 
aanwijzen van ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger 
bij vestiging in Nederland, verhuizing, vertrek en het verstrekken van inlichtingen. Bij het vervullen van deze 
taak heeft de toezichthouder BRP de bevoegdheden van een toezichthouder als bedoeld in de Algemene wet 
bestuursrecht. Aangezien de inspecteurs van het team Toezicht en Handhaving reeds bekend zijn met deze 
vorm van toezicht heeft het college ervoor gekozen hen aan te wijzen als toezichthouders ingevolge de Wet 
BRP. 
 
Besluit: 
De volgende personen aan te wijzen als toezichthouder ingevolge artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie 
personen: 
 
• J.C.W. Linders 
• C.D. Clarijs 
• J.C.M. van Strien 
• J.A.H. van Oers 
• H. Polak 
• F.J.W. Wiltschut 
• S.M.A. Vink 
• M.B. de Vos 
 

Onderwerp: 
Vaststellen budgetsubsidie Traverse 2013 
 
Extern bericht: 
 Een budgetsubsidie wordt verleend aan een stichting onder voorbehoud dat de stichting de 
prestatieafspraken daadwerkelijk uitvoert. De overeengekomen prestatieafspraken zijn opgenomen in een 
uitvoeringsovereenkomst. Ter beoordeling dient een stichting een inhoudelijk en financieel verslag in. Deze 
worden door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld en definitief vastgesteld. Omdat 
Traverse voldaan heeft aan de overeengekomen prestatieafspraken heeft het college besloten de 
budgetsubsidie 2013 vast te stellen op het verleende subsidiebedrag. 
 
Besluit: 
De budgetsubsidie 2013 van Traverse vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Definitief Ontwerp “Weissenbruchstraat 
 
Extern bericht:  
Bij inspecties in de Weissenbruchstraat is geconstateerd dat de riolering en de weg in de gehele straat 
kwalitatief in slechte staat zijn. Dit vraagt om een ingreep op korte termijn. Omdat de Westrand wordt voorzien 
van een gescheiden riolering kan het regenwater in de Weissenbruchstraat afgekoppeld worden door het 
bijleggen van een nieuw riool. Aanvullende maatregelen zijn nodig voor het verbeteren van de 
grondwaterbeheersing en openbaar groen. De straat wordt met een nieuwe bestrating opnieuw ingericht als 
30 km/uur-gebied conform de richtlijnen van "Duurzaam Veilig". 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp van de Weissenbruchstraat 
vastgesteld. De aanpassingen zijn opgenomen in het Onderhoudsplan Openbare Ruimte (OOR). De start van 
de werkzaamheden staat gepland voor het najaar van 2014. 
 
Besluit: 
Het definitief ontwerp “Weissenbruchstraat” vaststellen. 
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Onderwerp: 
Bestuurlijke vertegenwoordiging Borchwerf II 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de bestuurlijke vertegenwoordiging in Borchwerf 
II te wijzigen. Wethouder Verbraak en Wethouder Theunis zullen de gemeente Roosendaal in Borchwerf II 
vertegenwoordigen. 
 
Besluit: 
1. Te besluiten wethouder Verbraak de gemeente in de AVA van Borchwerf II B.V. te laten 
vertegenwoordigen. 
2. Te besluiten wethouder Theunis aan te wijzen als bestuurder van de Roosendaal Borchwerf II B.V. (stille 
commandite/geldschieter). Voor effectuering van dit besluit is nodig dat de AVA van Roosendaal Borchwerf II 
B.V. daartoe besluit. 
3. Te besluiten de vertegenwoordiging van wethouder Polderman in de Roosendaal Borchwerf II B.V. in te 
trekken. 
4. Wethouder Verbraak te machtigen namens de gemeente Roosendaal artikel 4.3 van de 
Samenwerkingsovereenkomst Borchwerf te wijzigen, opdat de vennotenvergadering van Borchwerf II CV 
intern de bevoegdheid kan krijgen om externe financiering aan te gaan in plaats van de AVA van Borchwerf II 
B.V. 
 

Onderwerp: 
Werving en selectie directeur Werkplein Regio Etten-Leur i.o. 
 
Extern bericht: 
In het portefeuillehouderoverleg Werkplein van 30 juni jl. is de integratieopdracht Werkplein besproken en 
vastgesteld. Deze integratieopdracht behelst enerzijds de opdracht voor de projectmanager van het 
Werkplein met betrekking tot de werkzaamheden „going concern‟ en de optimalisatie van het Werkplein. 
Anderzijds is de gehele projectorganisatie belast met de totstandkoming van de Gemeenschappelijke 
Regeling en de invoeging van de gemeente Roosendaal daarin. Onderdeel van de integratieopdracht betreft 
tevens de voorbereiding voor de werving van de directeur  voor het Werkplein in verband met het niet 
verlengen van het tijdelijke dienstverband van de huidige kwartiermaker. 
 
De portefeuillehouders hebben hiertoe een voorstel besproken voor de procedure met betrekking tot de 
Werving en Selectie van de directeur inclusief het daarbij behorende profiel. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten de werving- en selectieprocedure op te starten voor de beoogd directeur voor 
een periode van 2 jaar, onder voorbehoud van instemming met de Gemeenschappelijke Regeling later dit 
jaar door het college en de gemeenteraad. 
 
Besluit: 
1. De vacature van beoogd directeur Werkplein Regio Etten-Leur i.o. (tot uiterlijk 1 januari 2017) open te 
stellen volgens het bij de adviesnota gevoegde profiel. 
2. De aanstelling van de directeur voor de periode tot de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) te laten plaatsvinden binnen de gemeente Etten-Leur. 
3.. 50% van de loonkosten ten laste te brengen van de gemeente Roosendaal en voor 2015 (een bedrag van 
€ 52.891,-) op te vangen binnen programma 3 (Werkdeel). 
4. De werving gelijktijdig intern (binnen de 6 gemeenten) en extern te starten. 
5. In te stemmen met de samenstelling van de commissies betrokken bij deze werving- en selectieprocedure 
zoals aangegeven in dit voorstel. 
 

 


