
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst  vergadering d.d. 13 september 2016 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-09-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-09-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 13 september 2016 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: 
Inkoopkader Veiligheid Jeugd 2017-2018  
 
Extern bericht: 
De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd, dat is een taak die zij heeft 
overgekregen van het Rijk en de provincie. Roosendaal werkt hierin samen met 8 omliggende 
gemeenten in regio West-Brabant West. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de inkoopstrategie jeugdhulp 2017 e.v. 
vastgesteld waarin de kaders zijn geschetst die worden gehanteerd voor de inkoop van zorg 
voor het jaar 2017 bij de jeugdhulpaanbieders. De verwachting is dat het gewenste 
onderhandelingsresultaat in het najaar van 2016 wordt bereikt en dat de contracten dan kunnen 
worden ondertekend. 
 
Besluit: 
1.    De Notitie Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017 vast te stellen. 
2.    In te stemmen met de mandatering van de portefeuillehouder jeugd (Wethouder H.J. 
Polderman) voor de ondertekening van de contracten 2017 na het onderhandelingsresultaat 
voor de inkoop Niet vrij toegankelijke zorg en overige zorgvormen. 
 

Onderwerp: 
Concessie digitale reclamevitrines 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om voor een periode van 5 jaar 
gelegenheid te bieden voor de plaatsing van een zestal digitale reclamevitrines langs de 
invalswegen in de stad. Daarmee wordt op vooruitstrevende wijze een alternatief geboden voor 
de billboards die voorheen reclameruimte boden. 
Het college wil op een verantwoorde wijze de behoefte reguleren (en faciliteren) om op drukke 
plaatsen in het openbare gebied (langs de invalswegen) reclameboodschappen en informatieve 
berichten te richten aan het aanwezige en passerende publiek. Verantwoord duidt daarbij op het 
evenwicht tussen de inkomsten voor de gemeente Roosendaal, het promotie- en 
informatiebereik en de beeldkwaliteit, daarbij rekening houdend met: mogelijkheden voor 
citymarketing en communicatie, behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte, 
verkeersveiligheid, vastgestelde beleidskaders en bepalingen uit bestaande vergunningen en 
regelgeving. 
 
Besluit: 
In te stemmen met het aangaan van een 5-jarig contract met Bereik Mediapartner voor het 
plaatsen van 6 digitale reclamevitrines conform aanbieding van het bedrijf. 
 

 


