
 
 
 
 
 

B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 07-09-2015 
 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 01-09-2015; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 01-09-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 07-09-2015 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: 
Wijziging gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio en WVS 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De reeds bestaande regelingen 
moeten hierop worden aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft de 
gemeenschappelijke regelingen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VMWB) en het 
Werkvoorzieningschap (WVS) West Noord-Brabant op een aantal technische punten gewijzigd. Het college 
vraagt de gemeenteraad toestemming om de gewijzigde regelingen definitief vast te stellen. 
 
Besluit: 
1. Het principebesluit te nemen tot het wijzigen van: 
 
a.     de GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig bijgevoegd voorstel van het 
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio van 16 mei 2015 (bijlage 2); 
 
b.     de GR Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant overeenkomstig bijgevoegd voorstel van het 
Algemeen Bestuur van de WVS van 6 juli 2015 (bijlage 3), met dien verstande dat artikel 30 als volgt komt te 
luiden: Het derde, vijfde en zevende lid van artikel 29 zijn van toepassing op besluiten tot wijziging van de 
begroting, tenzij de wijziging niet leidt tot een lager exploitatieresultaat en de wijziging niet leidt tot een 
wijziging van te realiseren beleidseffecten en beleidsdoelstellingen. 
 
2.     de raad met het bij de adviesnota gevoegde  raadsvoorstel voor te stellen: 
 
het college toestemming te geven tot het wijzigen van de GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en 
de GR Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant.  
 

Onderwerp: 
Verkoop pand Scholtensboslaan 1 te Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs een principeakkoord bereikt over de verkoop 
van het pand aan de Scholtensboslaan 1 in Roosendaal (restaurant Vrouwenhof) aan de huidige exploitant. 
Als gevolg van deze verkoop wordt de huurovereenkomst tussen de gemeente en de hoofdhuurder Inbev 
(voorheen Interbrew) ontbonden. 
 
Besluit: 
1. Tot verkoop van het pand Scholtensboslaan 1 te Roosendaal aan de heer W.W. Tjan conform de 
bijgevoegde koopovereenkomst; 
 
2. tot vaststelling van de bij de adviesnota gevoegde begrotingswijziging. 
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Onderwerp: 
Herstructurering WVS-groep 
 
Extern bericht 
De 9 deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling WVS-groep hebben eind 2014 een adviestraject 
opgestart om te komen tot een Plan van Aanpak voor de herstructurering van WVS-groep. Herstructurering 
is noodzakelijk door de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015, de verwachte financiële 
tekorten in het meerjarenperspectief en om te komen tot een sluitende ketenaanpak. Door de 
portefeuillehouders sociale werkvoorziening van de 9 deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling 
WVS-groep is een herstructuringsplan vastgesteld. De WVS groep wordt daarbij omgevormd tot een leer-
werkbedrijf om mensen arbeidsfit te maken voor een baan in de reguliere arbeidsmarkt. 
 
Besluit 
1.    In te stemmen met de rapportage Herstructurering WVS-groep waarin de volgende beslispunten zijn 
opgenomen: 
a)   Uitstroom naar reguliere baan staat boven alles. En daartoe wordt WVS-groep omgevormd tot een 
leer/werkbedrijf. 
b)   Regie op vervanging vrijkomende SW-capaciteit ligt bij de gemeenten. 
c)   Hiervoor geldt een transitieperiode van 5 jaar. En wordt het optreden van een langdurig negatief 
subsidieresultaat onderkend. 
d)   Beslissingen over belangrijke investeringen, samenwerken of afstoten worden jaarlijks tijdens het 
begrotingsproces geagendeerd en door de eigenaren genomen. 
e)   De transitie zal nadrukkelijk en van dichtbij gevolgd worden door middel van een sturings- 
monitoringstructuur waarin de deelnemende gemeenten de regie hebben. 
f)   Aanpassen huidige verdeelsystematiek in de gemeenschappelijke regeling. 
2.    De Raad te informeren met een raadsmededeling.  
 

 


