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Openbare besluitenlijst van dinsdag 8 september 2020 
 
Interbestuurlijk Toezicht (IBT): toezichtoordeel Omgevingsrecht 2020 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het toezichtoordeel Omgevingsrecht 2020, 
door middel van een raadsmededeling, ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. De provincie 
ziet er met Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op toe dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken goed 
uitvoeren. Daarmee wordt bijgedragen aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. 
Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van 
besturen en raden is het uitgangspunt. Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dient 
iedere gemeente te beschikken over een actueel beleidsplan VTH, een uitvoeringsprogramma VTH en een 
evaluatieverslag VTH. De provincie heeft gesteld dat de gemeente Roosendaal bijna voldoet aan alle door 
de provincie beoordeelde procescriteria VTH. Roosendaal heeft alle VTH-documenten in 2020 tijdig 
vastgesteld. Op het onderdeel evalueren Verordening kwaliteit VTH voldoet Roosendaal gedeeltelijk. De 
verbeterpunten worden momenteel opgepakt. 
 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WVS 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal vraagt de gemeenteraad om 
toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling WVS. Deze wijziging is 
noodzakelijk om de verdeelsystematiek van de gemeentelijke kosten van het leerwerkbedrijf WVS aan te 
passen. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal andere tekstuele wijzigingen 
te doen zodat de Gemeenschappelijke Regeling WVS weer actueel en juridisch juist is. 
 
Benoeming nieuw lid raad van toezicht SOVOR 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 de 
heer P. (Peter) van Dijk te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Roosendaal (SOVOR). Deze bevoegdheid is in de Wet op het voortgezet onderwijs 
voorbehouden aan de raad. Door deze benoeming is de Raad van Toezicht van SOVOR weer voltallig. 
 
Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de subsidieregeling ‘energiebesparende 
maatregelen woningen’ vast te stellen. Met de ‘subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen’ 
stimuleert de gemeente particuliere huiseigenaren van bestaande woningen om energiebesparende 
maatregelen te treffen. 
 
Verkoop grond t.b.v. uitbreiding Lidl President Kennedylaan 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten grond te verkopen aan Lidl voor de uitbreiding 
aan de voorzijde van de supermarkt aan de President Kennedylaan. De koper zal de kosten voor de 
aanpassingen aan het openbaar gebied voor zijn rekening nemen. 
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