
 
 
 
 
 

B&W BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN  D.D.  23 SEPTEMBER 2014 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1.Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering  
d.d.16 september 2014; 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 16 september 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 23-09-2014 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
AF 
 
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. 
AF 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen  
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Agenda raadsvergadering 24 september 2014 
AF 
 
Besluit: 
De agenda van de raadsvergadering van 24 september 2014 wordt besproken. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Regiofonds Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 
Interne Dienstverlening en Communicatie / 14-760 (Openbaar) 
 
Extern bericht: 
In de Regio West-Brabant (RWB) werken negentien gemeenten samen. De RWB stelt de 
samenwerkende gemeenten beleidsregels voor ten aanzien van de besteding en de voeding van het 
Regiofonds voor 2015 en verder. Het Regiofonds bevat geoormerkt geld, dat is bedoeld om 
gezamenlijk bij te dragen aan de uitvoering van de Strategische Agenda (met name Research & 
Development). De bijdrage voor gemeenten is door de RWB bepaald op € 0,65 per inwoner. Dit 
betekent voor Roosendaal een bedrag van € 50.151,00 voor 2015. Het College van Burgemeester en 
Wethouders informeert de gemeenteraad door middel van een raadsmededeling dat het amendement 
Regiofonds uit de raadsvergadering d.d. 2 juli 2014 als zienswijze ten aanzien van het voorstel 
Regiofonds aan de RWB wordt gezonden. De raad wordt tevens in de gelegenheid gesteld om kennis 
te nemen van de vastgestelde begroting 2015 van de RWB. 
 
Besluit: 
1.     De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de 
zienswijze ten aanzien van de besteding en voeding van het Regiofonds van de RWB. 
 
2.     De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsmededeling kennis te laten nemen van de 
vastgestelde begroting 2015 van de Regio West-Brabant. 
 

Onderwerp: 
economische agenda 
Strategie / 14-768 (Openbaar) 
 
Extern bericht: 
In de bestuursovereenkomst 2014-2018 is economie één van de drie hoofdthema’s. De komende 
maanden stelt de gemeente, samen met ondernemers en onderwijs, een Economisch Actieplan voor 
Roosendaal (EAR) op. De EAR legt een stevige verbinding tussen arbeidsmarkt en 
ondernemersklimaat en geeft invulling aan de Participatiewet (onder andere via maatschappelijk 
verantwoord ondernemen). De EAR zet in op het versterken van het vestigings- en innovatieklimaat, 
zorgt voor een goede inbedding van de Roosendaalse economie in regionaal-economische 
ontwikkelingen en zet actiever en gerichter in op het aantrekken van (EU-)subsidies. De EAR wordt 
opgesteld in de periode september tot en met maart. 
 
Besluit: 
Opdracht “Economische Agenda voor Roosendaal” vast te stellen. 
 

 


