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Onderwerp 

1.Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 2 september 2014. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 2 september 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 9 september 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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Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant 
 
Extern bericht: 
Het College van Burgemeester en Wethouders stemt in met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
GGD West-Brabant. Door de GGD West-Brabant is aan de achttien gemeenten in West-Brabant het voorstel 
gedaan om de Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen 
zijn van technische, praktische en redactionele aard. Voordat het college definitief in kan stemmen met de 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling, is toestemming van de gemeenteraad nodig. Het college stelt 
de raad voor deze toestemming te verlenen. 
 
Besluit: 
1.  In te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant onder voorbehoud 
van toestemming van de raad. 
2.  De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen om in te stemmen met wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant. 
 

Transitie Jeugdzorg: Inzet Toegangsfunctionaris  
 
Extern bericht:.  
Op 1 januari 2015 krijgt Nederland een nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente 
verantwoordelijk voor de uitvoering van alle vormen van jeugdzorg. Het proces ernaar toe wordt de 'transitie 
jeugdzorg' genoemd. Samen met de acht andere gemeenten in West-Brabant West werkt Roosendaal hard 
om de overgang van de zorg voor jeugd zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een belangrijk onderdeel van 
de transitie jeugdzorg is het inrichten van de zogeheten toegang tot zorg. Deze toegangsfunctie wordt 
uitgevoerd door Jeugd Opvoed- en Opgroei Professionals (JOOP). Het College van Burgemeester en 
Wethouders heeft besloten een budget van € 1.653.343,00 in te zetten voor de uitvoering van de 
toegangstaken op het gebied van jeugd. 
 
Besluit: 
1.  In 2015 € 1.653.343 aan te wenden voor de uitvoering van de toegangstaken jeugdzorg. 
2.  Dit budget te besteden bij de regionale JOOP-organisatie. 
3.  Dit budget te dekken uit de rijksuitkering Jeugdhulp en de huidige budgetten SMW en CJG. 
4   De JOOP te positioneren in en onder aansturing te stellen van de Roosendaalse toegangsorganisatie  
Sociaal Domein in oprichting  (i.o.) 
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Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2015-2018 
 
Extern bericht: 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het concept Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 
(OOR) 2015-2018 vastgesteld. Het OOR omvat de werkzaamheden voor regulier onderhoud en 
reconstructies aan de openbare ruimte die in de periode 2015 tot en met 2018 worden uitgevoerd. Ook zijn 
mutaties in 2014 ten opzichte van het OOR 2014-2017 ingebracht. In het verleden is prioriteit verleend aan 
de reconstructies van grote projecten zoals de Bredaseweg, Rucphensebaan, Van Goghlaan,  
Dr. Schaepmanlaan en de Burgemeester Schneiderlaan. Het OOR 2015-2018 handhaaft de planning voor 
deze projecten. 
 
Besluit: 
1 Het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR), inclusief de projectplanning, voor de periode 

2015-2018 vast te stellen, en voor het planjaar 2014 aan te passen.  
2 De benodigde middelen voor de periode 2015-2018,totaal € 35.112.889, op te nemen in het  

Investeringsplan 2015-2018 die wordt opgesteld t.b.v. de Programmabegroting 2015.  
3     De totaal benodigde middelen voor de periode 2015-2018 van  € 35.112.889 te dekken uit:  
       -  Voorziening openbare verlichting:  € 2.826.915  
       -  Bestemmingsreserve Onderhoud Verhardingen: € 18.435.481  
       -  Voorziening Rioleringsinvesteringen: € 13.850.493   
4.    De aanpassingen van de kredieten voor het planjaar 2014 op te nemen in de 2e BERAP 2014 en de   
daarbij op te stellen begrotingswijziging. 
5    De expiratiedatum van de kredieten vast te stellen op 31-12 volgend op het jaar van uitvoering. 
6    Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen, die in  het najaar tegelijk met de begroting 
2015 aan de raad zal worden aangeboden, het voorstel op te nemen een bestemmingsreserve “OOR” te 
vormen.  
7.   De raad via bijgevoegde raadsmededeling informeren over:  
      -  de planning vanaf 2015 
      -  de financieringswijze van de projecten  
       

Standpuntbepaling ingebruikname gemeentegrond 
 
Extern bericht: 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de bewoners van de Dadelberg, die 
gemeentegrond zonder titel in gebruik hebben genomen, te berichten dat zij de gronden kunnen verwerven 
of deze zelf kunnen ontruimen. Als de bewoners de gronden zelf niet ontruimen, zal de gemeente een 
ontruimingsprocedure moeten starten. 
 
Besluit: 
1. Te besluiten de betrokken bewoners, middels de bij het advies van AKD bijgesloten brief, het standpunt 
van gemeentezijde te berichten: namelijk dat zij de gronden kunnen verwerven tegen de door de 
gemeenteraad vastgestelde grondprijs of dat zij deze gronden zelf kunnen ontruimen, danwel dat de 
gemeente een ontruimingsprocedure zal opstarten. 
2. De kaart behorende bij de "Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal" aan te passen.  
3. Bij verkoop van de gronden het gebruik in de eerstvolgende bestemmingsplan wijziging mee te nemen. 
 

 
 

 
 


