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Openbare besluitenlijst van dinsdag 4 september 
 
 

Resultaten WMO Cliëntervaringsonderzoek 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de resultaten van het WMO cliëntervaringsonderzoek 
gepresenteerd. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd onder de inwoners die gebruik maken van een 
WMO- voorziening. Het onderzoek biedt informatie over de dienstverlening van WegWijs en de 
dienstverlening door zorgaanbieders en leveranciers van WMO-ondersteuning. Het onderzoek toont aan dat 
inwoners over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening vanuit WegWijs en de ondersteuning die 
daaropvolgend wordt geboden. De snelheid waarmee zorgaanbieders en leveranciers ondersteuning en 
hulpmiddelen leveren wordt minder goed gewaardeerd. De bekendheid en het gebruik van de onafhankelijk 
cliëntondersteuner blijft beperkt. Deze twee aandachtspunten bespreken we met onze zorgaanbieders. 
 
 
Vervanging gemeentesecretaris 
Het directieteam van de gemeente Roosendaal heeft per 1 juli 2018 een nieuwe directeur. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft daarom nu een besluit genomen dat de vervanging van de 
gemeentesecretaris adequaat regelt. De gemeentesecretaris R. Kleijnen zal tijdens zijn verlof of afwezigheid 
om andere redenen vervangen worden door de 1e loco-secretaris de heer E. Franken (directeur), de 2e 
loco-secretaris mevrouw A. Hendriks (directeur), de 3e loco-secretaris de heer M. Vonk (directeur) of de 4e 
loco-secretaris de heer G. Jas. 
 
 
Vervangingsplan sporttoestellen 2018-2027 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het vervangingsplan sporttoestellen vastgesteld. Dit plan 
vormt de leidraad voor het beheer van de sporttoestellen die de gemeente in beheer en eigendom heeft. 
 
 
Beheerplan buitensportaccommodaties 2018-2027 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het beheerplan buitensport-accommodaties vastgesteld. 
Dit plan vormt de leidraad voor het groot onderhoud aan de sportparken dat door de gemeente Roosendaal 
wordt uitgevoerd om de sportvoorzieningen op orde te kunnen houden. 
 
 
Onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen 2018-2027 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het meerjaren onderhoudsprogramma voor de 
gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Dit plan vormt de leidraad voor de instandhouding van het vastgoed 
van de gemeente. 
 
 
Zienswijze begrotingswijzigingen 2018 Belastingsamenwerking West-Brabant 
De Belastingsamenwerking West-Brabant biedt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze in te 
dienen op de eerste en tweede begrotingswijziging 2018, naar aanleiding van respectievelijk de eerste 
Bestuur rapportage 2018 en het projectplan "Transitie naar waarderen op gebruiksoppervlakte". Het college 
van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen op de eerste 
begrotingswijziging 2018, maar wel op de tweede begrotingswijziging 2018. 
  



 

 

 
 

 
Aanvragen tegemoetkoming in schade m.b.t. Gierelaar 79, 81, 83, 85 en 87 te Wouw 
De eigenaren/bewoners van Gierelaar 79, 81, 83, 85 en 87 te Wouw hebben een aanvraag om een 
tegemoetkoming in schade ingediend. Deze aanvragen zijn gebaseerd op het onherroepelijk geworden 
bestemmingsplan Bulkstraat. De aanvragen zijn voorgelegd aan de Stichting Adviesbureau Onroerende 
Zaken (SAOZ) te Rotterdam, die heeft geoordeeld dat sprake is van een planologische verslechtering 
waaruit waardevermindering voortvloeit. Het college van burgemeester en wethouders heeft overeenkomstig 
de uitgebrachte adviezen besloten om een tegemoetkoming in schade toe te kennen. 

 
 

 
 

 
Voor meer informatie:  
Team Communicatie | Gemeente Roosendaal | Postbus 5000 | 4700 KA Roosendaal  
| (0165) 579 222 | communicatie@roosendaal.nl   
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