
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 4 oktober 2016 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27-09-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27-09-2016 wordt vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 4 oktober 2016 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: 
Vernieuwen overeenkomst beheer laadpalen EVnetNL 
 
Extern bericht: 
De laadpalen van EVnetNL in de gemeente Roosendaal worden slimmer en duurzamer ingezet. Daarover 
zijn de gemeente Roosendaal en EVnetNL een nieuwe overeenkomst aangegaan. ‘Smart charging’, zoals 
het formeel heet, betekent dat het met slimme toepassingen mogelijk is om het aanbod van hernieuwbare 
energie zo goed mogelijk te benutten. Bijvoorbeeld door een elektrische auto op te laden als de zon 
schijnt of als het ’s nachts hard waait en er weinig vraag naar stroom is. Op deze manier wordt de 
overvloed van duurzame energie optimaal benut en kan er daarnaast zo voordelig mogelijk worden 
geladen. 
 
Besluit: 
1. De overeenkomst met EVnetNL en ElaadNLvoor beheer en      
    onderhoud van 3 laadpalen te vernieuwen; 
 
2. Smart Charging te faciliteren door deel te nemen aan het Nationaal   
    Living Lab Smart Charging van ElaadNL.  
 

Onderwerp: 
Wijziging verordening tbv starterslening 
 
Extern bericht: 
In verband met de afloop van de fiscale uitzonderingsregels heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederland (SVn) de voorwaarden voor uitgifte van de starterslening aangepast. Om dit weer in 
overeenstemming met elkaar te brengen, stelt het college van burgemeester en wethouders de 
gemeenteraad voor de Verordening Starterslening te wijzigen en vast te stellen. 
 
Besluit: 
1. De Verordening Starterslening in overeenstemming te brengen met  
    de nieuwe voorwaarden van de van de SVn. 
 
2. De Raad voor te stellen in te stemmen met de Verordening tot  
    wijziging van de Verordening Starterslening. 
 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Nieuwstraat 35-37 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan 
‘Nieuwstraat 35-37’ vast te stellen. Het bestemmingsplan 'Nieuwstraat 35-37' is de juridische basis voor 
de beoogde transformatie van het monumentale schoolgebouw Nieuwstraat 37 in een woongebouw, 
bestaande uit 19 appartementen. Ook de voormalige onderwijzerswoning Nieuwstraat 35, krijgt een 
woonbestemming. Op dit moment geldt het bestemmingsplan 'Binnenstad Oost'. Op het betreffende 
perceel met opstallen is de bestemming 'Maatschappelijk' van toepassing. Deze bestemming laat een 
transformatie van school naar wonen niet toe. 
 
Besluit: 
De gemeenteraad het voorstel doen het bestemmingsplan Nieuwstraat 35-37 vast te stellen. 
 



 

 

Onderwerp: 
Programmabegroting 2017 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept Programmabegroting 2017 behandeld en 
vastgesteld. De Programmabegroting (inclusief de meerjarenraming 2017-2020 en het investeringsplan 
2017-2020) laat voor alle jaren een overschot zien. Het college biedt de concept Programmabegroting 
2017 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Daarnaast wordt de actualisatie van de reserves en 
voorzieningen tot en met 2020 ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
Besluit: 
1. De concept Programmabegroting 2017 (inclusief de meerjarenraming 2017-2020 en het 
investeringsplan 2017-2020) vast te stellen en vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
2. Kennis te nemen van de actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2020, en deze ter 
kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 


