
 
 
 
 
 

 
 
B&W besluitenlijst vergadering d.d. 27 september 2016 

 
 
  

 

Onderwerp 

1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 20-09-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 20-09-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 27 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.62501 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
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Onderwerp: 
Benoeming Van Poppel lid GROGZ 
 
Extern bericht: 
Op donderdag 22 september 2016 is wethouder Van Poppel door de gemeenteraad benoemd in het 
college van burgemeester en wethouders. Het college heeft de vervanging van de burgemeester en de 
onderlinge vervanging van de wethouders aangepast. Verder wordt de gemeenteraad voorgesteld om 
wethouder Van Poppel te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ). Deze vacature was ontstaan na het 
vertrek van dhr. Polderman als wethouder van de gemeente. 
 
Besluit: 
1.    De vervanging van de burgemeester bij diens verhindering of ontstentenis – met uitzondering van 
de taken aangaande het voorzitterschap van de raad – als volgt te regelen: 
-         1e loco-burgemeester wethouder Theunis; 
-         2e loco-burgemeester wethouder Verbraak; 
-         3e loco-burgemeester wethouder Van Poppel; 
-         4e loco-burgemeester wethouder Lok; 
-         5e loco-burgemeester wethouder Schenk-Dekkers. 
 
2.    De onderlinge vervanging van de wethouders bij verhindering of ontstentenis als volgt te regelen: 
-         Wethouder Theunis en wethouder Lok vervangen elkaar. 
-         Wethouder Verbraak en wethouder Van Poppel vervangen elkaar. 
-         Wethouder Theunis vervangt wethouder Schenk-Dekkers. 
 
3.    De raad voor stellen om de heer C.A.E.M. van Poppel te benoemen als lid van het Algemeen 
Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ). 
 
4.    Voor zover op grond van bovenvermelde regeling van toepassing aan te wijzen als 
plaatsvervangers in het onder 3 genoemde algemeen bestuur, die leden van het college die de onder 3 
genoemde bestuurder vervangt overeenkomstig de door het college vastgestelde vervangingsregeling. 
 

Onderwerp: 
Deelname Brede Impuls Combinatiefuncties 
 
Extern bericht: 
Gemeente Roosendaal neemt deel aan de rijksregeling 'Brede Impuls Combinatiefuncties'. Jaarlijks 
moet de gemeente een verklaring invullen om hieraan deel te willen blijven nemen. Gemeente 
Roosendaal heeft deze intentie voor 2017. 
 
Besluit: 
1. Aan het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn te verklaren dat gemeente Roosendaal in 
2017 zal blijven deelnemen aan de Brede Impuls Combinatiefuncties voor hetzelfde aantal fte (15,18), 
zoals in 2016.  
 
2. Hiertoe bijgevoegde verklaring Deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt/ Brede Impuls 
combinatiefuncties 2017 te ondertekenen. 
 

 
 

 
 
 
 


