
 

 

Openbare besluitenlijst 

 

 

 

 

 
 

 
Openbare besluitenlijst van dinsdag 18 september 2018 

 
 
Convenant "Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme Markiezaten" 
Ter voorkoming van radicalisering is het convenant “Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en 
extremisme Markiezaten” juridisch noodzakelijk om de samenwerking tussen de gemeenten, de partners van 
het Zorg- en Veiligheidshuis en politie in het werkgebied van het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten 
vorm te geven. Dit in het kader van een persoonsgerichte aanpak. 
 
 
Machtiging tekenen intentieovereenkomst vrachtwagen parkeren 
Op 19 september 2018 wordt door de 19 regiogemeenten van West Brabant, de regio zelf, de provincie 
Noord Brabant en door de logistieke sector de 'intentieovereenkomst vrachtwagen parkeren' ondertekend. 
Hierin wordt afgesproken dat de regio intensiever gaat samenwerken om de vrachtwagenproblematiek langs 
rijkswegen en binnen de steden aan te pakken. 
 
 
Budget cameratoezicht 
Na eerder dit jaar het besluit genomen te hebben tot verlenging van het openbaar cameratoezicht in de 
binnenstad, wordt nu geld beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke investeringen om de kwaliteit en 
continuïteit van het cameratoezicht te waarborgen. Het huidige systeem en de camera's zijn verouderd en 
daardoor aan vernieuwing toe. 
 
 
Deelname Brede Impuls Combinatiefuncties 2019 
Gemeente Roosendaal neemt al jarenlang deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties van het Rijk. 
Hiermee realiseren we de inzet van buurtsport- en cultuurcoaches op scholen en in de wijken. Gemeente 
Roosendaal verklaart ook in de periode 2019-2022 deel te willen blijven nemen aan deze regeling en te 
willen uitbreiden. In de decembercirculaire 2018 van het gemeentefonds worden de deelnemerspercentages 
voor 2019 bekend gemaakt.  
 
 
Implementatie escalatiemodel 'de-escaleren' in West-Brabant 
In het kader van de aanpak van personen met verward gedrag gaat de gemeente Roosendaal, samen met 
de andere gemeenten in West-Brabant, de methodiek van 'de-escaleren' inzetten. Professionals in het 
sociale domein gaan werken met regiekaarten. Hiermee wordt voor hen duidelijk welke organisatie de regie 
heeft in een casus en op welke manier er op- en afgeschaald kan worden. 
 
 
Voorontwerp bestemmingsplan Kroeven (Start overleg en inspraak) 
Voor het overgrote deel van het plangebied is het bestemmingsplan 'Kroeven' uit 2009 geldend. Daarnaast 
geldt voor een kleine strook aan de zuidzijde van het plangebied het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Roosendaal en Nispen reparatieplan' uit 2007. Het bestemmingsplan 'Kroeven' is bijna 10 jaar oud, om het 
plangebied te voorzien van recente regelgeving is een nieuw actualiserend bestemmingsplan opgesteld. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor de 
inspraak. Ook wordt het plan naar een aantal rijks- en provinciale instanties gestuurd, alsmede naar vaste 
overlegpartners, die in de gelegenheid worden gesteld op- en aanmerkingen bij het plan te plaatsen. 
Het voorontwerp-bestemmingsplan zal eind september 2018 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd 
in het kader van de inspraak. 
 
 



 

 

 
 

 
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Deurlechtsestraat 8 in Roosendaal 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Roosendaal voor om een 
zogenaamde ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het realiseren van een schietbaan 
met bijbehorende voorzieningen op de Deurlechtsestraat 8 in Roosendaal. Het is de bedoeling dat de 
schietbaan gebruikt zal worden voor bedrijfsactiviteiten, zoals reparatie, transformatie, onderhoud en 
ondergeschikte verkoop van sportwapens, jachtvuurwapens, luchtwapens, airsoft-apparaten, munitie en 
bijbehorende accessoires. 
Het bouwplan is echter in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Borchwerf I’. Om te mogen afwijken van 
het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te kunnen verlenen, is een ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ nodig van de gemeenteraad van Roosendaal. 

 
 

 
 

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