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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 15-09-2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 15-09-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 22-09-2015 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: 
Beleidsregel Bibob 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregel Bibob vastgesteld. De Beleidsregel Bibob 
zal op 1 januari 2016 inwerkingtreden. Door een eerdere wetswijzing is het mogelijk om meer sectoren onder 
het Bibob-instrument te brengen. De beleidslijn is tot stand gekomen in samenwerking met 8 gemeenten uit 
het politiedistrict De Markiezaten en Etten-Leur. Er is gekeken welke sectoren het hoogste risicoprofiel hebben 
voor mogelijke criminele activiteiten. Deze zijn opgenomen in de Beleidsregel Bibob. Bij sommige sectoren is 
er gebruik gemaakt van specifiek geformuleerde risicofactoren. Hier wordt alleen het Bibob-instrument ingezet 
als er sprake is van één van deze factoren. 
 
Besluit: 
De Beleidsregel Bibob, zoals bijgevoegd, vast te stellen. 
 
De Beleidsregel Bibob op 1 januari 2016 in werking te laten treden. 
 

Onderwerp: 
Concept Programmabegroting 2016 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept Programmabegroting 2016 behandeld en 
vastgesteld. De Programmabegroting (inclusief meerjarenramingen 2016-2019 en het investeringsplan 2016-
2019) is sluitend met in acht neming van een aantal in de aanbiedingsnota opgenomen voorstellen. Deze 
worden middels een begrotingswijziging verwerkt.  
De concept Programmabegroting 2016 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Ook de 
herziene grondexploitaties worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Eveneens wordt de 
actualisatie van de reserves en voorziening tot en met 2019 ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
Besluit: 
1. De concept Programmabegroting 2016 (inclusief meerjarenramingen 2016-2019 en het investeringsplan 
2016-2019), de bijbehorende begrotingswijziging en de herziene grondexploitatieopzetten (geheime 
documenten) vast te stellen door het college en vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad.  
 
2. De actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2019 worden ter kennisgeving aangeboden 
aan het college en worden vervolgens ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad.  
 



 

 

Pagina 3 

Onderwerp: 
Economisch actieplan 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Economisch actieplan vastgesteld. Wethouder 
Polderman heeft tegen het Economisch actieplan gestemd. Meer werk, meer bedrijven en passend werk voor 
zoveel mogelijk inwoners, daar gaat het college voor in Roosendaal. Tijdens de crisis zijn in Roosendaal 
ongeveer 4.000 arbeidsplaatsen verdwenen. Eind 2018 moet minstens de helft van dat verlies zijn ingelopen, 
en wil de gemeente tenminste 75 mensen uit de bijstand aan werk hebben geholpen.  
In het Economisch Actieplan wordt beschreven hoe we dat gaan doen: de gemeente stimuleert ondernemers 
en initiatiefnemers die voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling kunnen zorgen. We doen het 
uiteindelijk samen. De drie sporen in het plan zijn dan ook in nauwe samenspraak met onderwijs en 
ondernemers uitgewerkt. De sporen zijn: arbeidsmarktoffensief, modern logistiek en industrieel cluster en 
stedelijke economie. In totaal omvatten de drie sporen op dit moment 20 projecten. 
 
Drie opvallende projecten zijn:        
- Ondernemersfonds Borchwerf/Majoppeveld. De ondernemers investeren 450.000 per jaar in de versterking 
van de kwaliteit en uitstraling van het bedrijventerrein, de gemeente draagt 150.000 euro bij en zorgt voor de 
juiste juridische vormgeving. 
- Innovitapark. Het Care Innovation Center, de Zorgboulevard en de regionale proeftuin  worden 
doorontwikkeld en uitgebouwd tot een campus, waarin wonen, innovatieve zorg, onderwijs, startende en 
bestaande zorg-bedrijven terecht kunnen.  
- Make a move. Dit onderdeel van het Arbeidsmarktoffensief brengt mogelijkheden en kansen voor om- en 
bijscholing en nieuwe banen voor mensen vanuit de (thuis)zorg in beeld, en brengt werkzoekers, onderwijs en 
bedrijven bij elkaar. 
 
Per spoor wordt aangegeven waar we in investeren, met menskracht en met geld. Daarbij geldt telkens: de 
gemeente investeert alleen impulsmiddelen als er ook een bijdrage vanuit ondernemers en/of onderwijs 
tegenover staat. De rol van de gemeente – trekker, regisseur, facilitator - verschilt per project. We actualiseren 
en verantwoorden onze investeringslijst ieder half jaar.  
Naast de 1,2 miljoen die we als gemeente investeren, willen we extra private en overheidsmiddelen 
aantrekken en aansluiten bij programma’s zoals de Binnenstad, de Woonagenda en het Werkplein. Onze 
investeringsagenda is dynamisch en flexibel. In het Economisch Actieplan wordt aangegeven voor welke 
projecten we impulsgelden willen inzetten, maar we spijkeren het niet dicht. We spelen in op de actualiteit en 
investeren mee met marktpartijen die energie hebben en initiatief tonen. Zo maken we werk met werk. 
 
Besluit: 
1. Vaststellen van het Economisch Actieplan 
2. De raad voor te stellen: 
- Het Economisch Actieplan Roosendaal vast te stellen. 
- De kosten ad € 1.228.000 ten laste te brengen van de Algemene Reserve en bijgevoegde 
begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Hijsen regenboogvlag Internationale Coming - outdag 
 
Op 11 oktober is het Internationale Coming-outdag. Een dag om stil te staan bij de (seksuele) diversiteit in 
onze samenleving en de acceptatie van de Lesbische, Homoseksuele, Transgender en Biseksuele 
gemeenschap (LHTB). Om hieraan uiting te geven hijst wethouder Lok op vrijdag 9 oktober de regenboogvlag 
bij het Oude Raadhuis op de Oude Markt in Roosendaal. De vlag blijft hangen tot maandagmorgen 12 oktober 
 



 

 

Pagina 4 

 


