
 
 
 
 
 

BW besluitenlijst college vergadering d.d. 1 oktober 2019 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 24.09.2019 ; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 24.09.2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 1 oktober 2019 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. 
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Onderwerp: 
Inzet extra capaciteit Toezicht en Handhaving op zwerfafval en afvaldump 
 
Extern bericht: 
De komende 3 jaar worden een afvalcoach en extra handhavingscapaciteit ingezet om de overlast van 
afvaldump tegen te gaan. 
 
Besluit: 
1. De komende 3 jaar een afvalcoach inhuren voor circa 62.000 per jaar; 
2. de komende 3 jaar flexibele handhavingscapaciteit inhuren voor circa 13.000 per jaar; 
3. de dekking van €75.000,- per jaar komt ten laste van product veilige woon en leefomgeving. 
 

Onderwerp: 
Aanpassing GR en zienswijzen 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020, ICT West-
Brabant West (ICT WBW) 
 
Extern bericht: 
Mede naar aanleiding van de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West (ICT 
WBW): 

• Biedt de gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West (ICT WBW) de 2e begrotingswijziging 
2019 én de 1e begrotingswijziging 2020 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad.  
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met beide 
begrotingswijzigingen en geen zienswijze in te dienen. 

• Neemt het college van burgemeester en wethouders het principebesluit tot het wijzigen van de 
Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant- West en de gemeenteraad hiervoor toestemming te 
vragen. 

 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2019 van ICT WBW, en geen 

officiële zienswijze in te dienen. 
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 van ICT WBW en geen 

officiële zienswijze in te dienen. 
3. Het principebesluit te nemen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant- 

West (GR ICT WBW) overeenkomstig bijgevoegd voorstel van het Bestuur van de ICT samenwerking 
van 4 september. 

4. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het college toestemming te geven tot het wijzigen 
van de Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant- West (GR ICT WBW) . 
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Onderwerp: 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 
 
Extern bericht: 
In het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2020-2023 (VGRP) is aangeven op welke wijze de gemeente 
Roosendaal invulling geeft aan de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater die vanuit de Waterwet en 
Wet milieubeheer aan de gemeente zijn toebedeeld. 
De focus van het rioleringsbeheer is in de planperiode gericht op het in stand houden van het huidige areaal, 
het voorkomen van wateroverlast in combinatie met klimaatadaptatie en beheersen van de 
kostenontwikkeling. Door middel van samenwerking wil de gemeente de doelmatigheid en kwaliteit verhogen. 
Met doelmatig beheer en onderhoud van de objecten wordt het bestaande areaal in stand gehouden. 
Verder worden onderzoeken gestart om het functioneren van het rioleringssysteem verder te verbeteren en 
mogelijkheden verkend om bij hevige regenbuien het overschot aan regenwater af te kunnen langs het 
straatoppervlak af te leiden naar waterpartijen, grasvelden of plantsoenen. 
In het kostendekkingsplan zijn de technische en financiële uitgangspunten over de totale levensduur van het 
rioleringssysteem doorgerekend voor een volledige kostendekking. 
 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen om in te stemmen met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 

(VGRP) door middel van bijgevoegd raadsvoorstel. 
2. De raad voor te stellen de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen door middel van bijgevoegd 

raadsvoorstel. 
3. Te besluiten de gevolgen voor de meerjarenbegroting mee te nemen bij de eerstvolgende actualisatie 

van de financiële uitgangspositie. 
 

Onderwerp: 
verkoop bedrijfsgrond in plan Majoppeveld 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal heeft met Bouw- en Exploitatiemaatschappij BEM B.V. een overeenkomst gesloten 
voor de  verkoop van ruim 2,7 ha bedrijfsgrond in het bedrijventerrein Majoppeveld.  
Koper zal de grond gaan bebouwen ten behoeve van de uitbreidingsplannen van Vos Logistics. 
Tevens is een koopovereenkomst gesloten met de heer Martens (EDCR) voor een kavel van ruim 3,3 ha in 
plan Majoppeveld t.b.v. de nieuwbouw van een distributiecentrum nabij de Heliumweg. 
 
Besluit: 
1. aan Bouw- en Exploitatiemaatschappij BEM B.V. een perceel bouwgrond in het bedrijventerrein 

Majoppeveld te Roosendaal nabij Spectrum, te verkopen conform bijgevoegde 
ontwerpkoopovereenkomst; 

2. aan de heer J.R.M. Martens een perceel bouwgrond in het bedrijventerrein Majoppeveld te Rosendaal 
nabij de Heliumweg te verkopen conform bijgevoegde ontwerpkoopovereenkomst; 

3. aan Jan de Rijk Transport grond te verkopen conform bijgevoegde ontwerpkoopovereenkomst; 
4. de opbrengst van de transacties met BEM BV en Martens ten gunste te brengen van de 

exploitatieopzet Majoppeveld; 
5. de opbrengst van de transactie met Jan de Rijk ten gunste te brengen van Kpl 6.821.201 strategisch 

bezit gronden, grootboek 833.100 verkoop gronden. ; 
6. voorstel aan de burgemeester om de wethouders Theunis en Lok beiden te machtigen de 

koopovereenkomsten met BEM en Martens namens de gemeente te ondertekenen. 
 

 


