
 
 
 
 
 

 
B&W besluitenlijst d.d. 27 augustus 2019 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27-08-2019 ; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 20-08-2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 27 augustus 2019 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
AF 
 
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. 
AF 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
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Onderwerp: 
samenwerkingsovereenkomst Crisiszorg West-Brabant 
 
Extern bericht: 
Vijftien gemeenten in de regio West-Brabant en elf betrokken organisaties werken samen in de crisiszorg in 
de regio. Deze samenwerking wordt nu formeel vastgelegd in de ‘Samenwerkingsovereenkomst Crisiszorg 
West-Brabant’. Hierin staan de afspraken voor borging, structurele inbedding van de crisiszorg en de 
bestuurlijke verantwoordelijkheden van partijen vermeld. 
De samenwerkingsovereenkomst treedt op 1 september 2019 in werking. Het gaat hierbij om de 
gemeenten: Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, 
Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, 
Zundert 
 
Besluit: 
Voor wat betreft het college: 
een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de crisiszorg West-Brabant aan te gaan. 
Voor wat betreft de burgemeester: 
Wethouder Van Ginderen te machtigen om namens hem de samenwerkingsovereenkomst Crisiszorg West-
Brabant te ondertekenen.  
 

Onderwerp: 
Aanvullend Krediet IKC de Stappen 
 
 
Extern bericht: 
In het kader van het Huisvestingsprogramma Onderwijs 2019 heeft stichting KPO Roosendaal een 
aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van de Stappen in Wouw, waarbij uitgegaan is van de 
ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC), een voorziening voor onderwijs, (peuter-) opvang en 
aanverwante voorzieningen. Op basis van de verordening is alleen het normbedrag voor 
onderwijshuisvesting toegekend, met de afspraak dat KPO de ontwikkeling van het IKC zou voortzetten en 
een Voorlopig Ontwerp (VO) zou laten maken en doorberekenen. Op basis van dit Voorlopig Ontwerp is 
een aanvullende aanvraag ingediend voor de werkelijke kosten van het nieuwe IKC in Wouw 
 
Besluit: 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met het realiseren van huisvesting voor een integraal Kindcentrum bij basisschool de 

Stappen in Wouw 
2. de raad voor te stellen hiervoor: 
2a. in aanvulling op het HPO 2019 € 1.178.278 beschikbaar te stellen aan KPO voor de bouw van de 
basisschool en 
2b. een krediet van € 1.298.667 beschikbaar te stellen voor de realisatie van ruimte voor geïntegreerde 
kinderdagopvang; 
2c. de begroting 2019 te wijzigen conform bijgevoegde ontwerpwijziging. 
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Onderwerp: 
Tarieven Wmo begeleiding 2020 en 2021 
 
Extern bericht: 
Voor de periode 2017 tot en met 2021 is een overeenkomst afgesloten voor de Wmo maatwerkvoorziening 
Begeleiding. Contractueel zijn de De6-gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, 
Rucphen en Zundert) verplicht om jaarlijks de tarieven te beoordelen en eventueel aan te passen voor het 
daaropvolgende jaar. De bepaling van deze tarieven moet voor 1 september plaatsvinden. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft besloten de tarieven voor Wmo begeleiding te indexeren met het 
voorlopige indexcijfer van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het daaropvolgende jaar. Het vervoer 
bij Wmo begeleiding wordt geïndexeerd met de NEA-index, die jaarlijks in oktober voor het daaropvolgende 
jaar wordt vastgesteld. Met deze marktconforme indexering wordt gezorgd voor kwalitatief goede 
ondersteuning voor onze inwoners, voor zorgcontinuïteit en wordt tegemoet gekomen aan de loon-en 
prijsontwikkelingen waar de aanbieders mee te maken krijgen. 
 
Besluit: 
1. De tarieven voor begeleiding thuis regulier en plus, begeleiding groep regulier en plus, 

waakvlambegeleiding en logeeropvang in 2020 en 2021 te indexeren met het voorlopige Nza 
indexcijfer voor het daaropvolgende jaar in een verhouding van 80% personele kosten en 20% 
materiele kosten; 

2. de vervoerstarieven te indexeren met de NEA index, welke jaarlijks in oktober voor het 
daaropvolgende jaar wordt vastgesteld; 

3. wethouder Schoneveld van de gemeente Moerdijk volmacht te verlenen voor het ondertekenen van 
het addendum op het huidige contract; 

4. de extra kosten voor begeleiding en vervoer voor 2020 (ingeschat op € 164.737) en voor 2021 te 
verwerken binnen de meerjarenbegroting 2020-2023 en 

5. de gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegd ontwerp raadsmededeling na 
besluitvorming in de De6 - gemeenten. 

 

Onderwerp: 
Actualisatie beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de nota risicomanagement en weerstandsvermogen 
2019’ vastgesteld en biedt de gemeenteraad deze ter besluitvorming aan. De geactualiseerde nota is met 
name gericht op herbevestigen van het bestaande beleid. De nota bevat samenhangend beleid op het 
gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen. Het op peil houden van het weerstandsvermogen 
is noodzakelijk om de financiële gevolgen van mogelijk optredende risico's op te vangen. 
 
Besluit: 
1. de raad voor te stellen de nota 'beleid risicomanagement en weerstandsvermogen 2019' vast te 

stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige nota 'beleid en weerstandsvermogen 2015'.  

 


