
 
 
 
 
 

 

          B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 06-10-2015 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 29 september 2015 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 29 september 2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 06-10-2015 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: 
beslissing op bezwaarschrift van de gebroeders Neelen, h.o.d.n. Bulls Academy 
 
Extern bericht: 
Eind vorig jaar heeft de gemeente geconstateerd dat in het pand aan de Gewenten 43 in Roosendaal in strijd met 
het vigerende bestemmingsplan door de gebroeders Neelen, handelend onder de naam Bulls Academy, een 
sportschool wordt geëxploiteerd. Betrokkenen zijn bij brief d.d. 18 november 2014 verzocht de overtreding te 
beëindigen en beëindigd te houden door de exploitatie van de sportschool te staken en gestaakt te houden. Tevens 
is daarbij aangegeven dat indien niet binnen de gestelde begunstigingstermijn (vóór 25 maart 2015) betrokkenen 
van rechtswege een dwangsom van € 5.000,00 zouden verbeuren. Tegen dit besluit hebben de gebroeders Neelen 
een bezwaarschrift ingediend. 
Op 30 maart 2015 is geconstateerd dat het betreffende pand geheel leeg was. Tevens is daarbij vastgesteld dat de 
geconstateerde overtreding van het bestemmingsplan was beëindigd. Naar het oordeel van de gemeente hebben 
betrokkenen op dit moment in beginsel geen procesbelang meer bij een inhoudelijke beoordeling van hun 
bezwaren. Om die reden heet het college van burgemeester en wethouders in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. 
Tevens is er een proceskostenvergoeding gevraagd. Om voor een dergelijke vergoeding in aanmerking te komen, 
dient er sprake van te zijn dat het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten 
onrechtmatigheid. In het onderhavige geval is het bestreden niet herroepen en zal ook niet herroepen worden. Er 
wordt niet voldaan aan de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een proceskostenvergoeding, reden 
waarom het college dit verzoek heeft afgewezen. 
 
Besluit: 
In overeenstemming met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften: 
 
1. de bezwaren d.d. 13 februari 2015, nader aangevuld op 25 februari 2015, niet-ontvankelijk te verklaren; 
 
2. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
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Onderwerp: 
Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV, Veiligheidsregio en WVS 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De reeds bestaande regelingen moeten 
hierop worden aangepast. Op 7 september 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de 
gemeenteraad toestemming te vragen om de Gemeenschappelijke Regelingen Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant (VMWB) en Werkvoorzieningsschap (WVS) West Noord-Brabant te wijzigen. De raad heeft in haar 
vergadering van 24 september jl. deze toestemming verleend. Het college heeft deze gemeenschappelijke 
regelingen nu definitief vastgesteld. 
Daarnaast heeft het college ook de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant 
Midden-West-Noord gewijzigd. De raad wordt om toestemming gevraagd voor deze wijziging en tot wijziging van de 
regeling, voor zover het de bevoegdheden van de raad betreft.   
 
Besluit: 
1. op basis van de door de raad op 24 september jl. verleende toestemming te wijzigen:  
 
a.   de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig bijgevoegd 
voorstel van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio van 16 mei 2015 (bijlage 1); 
 
b.    de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant overeenkomstig bijgevoegd 
voorstel van het Algemeen Bestuur van de WVS van 6 juli 2015 (bijlage 2), met dien verstande dat artikel 30 als 
volgt komt te luiden: Het derde, vijfde en zevende lid van artikel 29 zijn van toepassing op besluiten tot wijziging 
van de begroting, tenzij de wijziging niet leidt tot een lager exploitatieresultaat en de wijziging niet leidt tot een 
wijziging van te realiseren beleidseffecten en beleidsdoelstellingen.  
 
2.  het principebesluit te nemen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale 
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord overeenkomstig bijgevoegd voorstel van het Dagelijks Bestuur 
van de RAV van 3 juli 2015 (bijlage 3); 
 
3.    de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (bijlage 4) voor te stellen  in te stemmen met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, voorzover het de 
bevoegdheden van de raad betreft en het college toestemming te geven tot het wijzigen van de betreffende 
Gemeenschappelijke Regeling, voorzover het de bevoegdheden van het college betreft; 
 

Onderwerp: 
Vaststelling concept samenwerkingsplan D6 VTH Wabo 
 
Besluit: 
Te besluiten om het samenwerkingsplan VTH-Wabo taken in concept vast te stellen, vrij te geven voor het 
medezeggenschapstraject en ter informatie voor te leggen aan het Gemeenschappelijk Overleg. 
 

Onderwerp: 
Arbobeleidsplan 2015-2020 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Arbobeleidsplan 2015-2020 vastgesteld. Het plan is in co-
creatie met de Ondernemersraad/VGWM-commissie (commissie voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu) 
geactualiseerd. Met de vaststelling van het plan beschikt de organisatie over een helder en aan de wettelijke eisen 
tegemoetkomend beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor al haar medewerkers. Het 
Arbobeleidsplan bevat naast taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van diverse actoren op arbo-gebied 
ook speerpunten voor de periode 2015-2020. 
 
Besluit: 
1. Te besluiten voorliggend Arbobeleidsplan 2015-2020 te bekrachtigen. 
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Onderwerp: 
Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2016-2019 en actualisatie planjaren tot en met 2015 / 
bestuursrapportage wegbeheer 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) 2016-
2019 vastgesteld. Het OOR omvat de werkzaamheden voor regulier onderhoud en reconstructies aan de openbare 
ruimte die in de periode 2016-2019 worden uitgevoerd. Ten opzichte van het OOR 2015-2018 is het gedeelte 
Zundertseweg tussen Burg. Schneiderlaan en Onyxdijk in de planning gebracht voor 2017. Tevens heeft het 
college de bestuursrapportage wegbeheer voor kennisgeving aangenomen. 
 
Besluit: 
1    Het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR), inclusief de projectplanning, voor de periode 2016-2019 
vast te stellen, en voor de planjaren tot en met 2015 aan te passen; 
 
2    De benodigde middelen voor de periode tot en met 2019, totaal € 35.501.440, op te nemen in het  
Investeringsplan 2016-2019 die wordt opgesteld t.b.v. de Programmabegroting 2016; 
 
3    De totaal benodigde middelen voor de periode tot en met 2019 van € 35.501.440 te dekken uit: 
 
-  Bestemmingsreserve OOR: € 21.256.545 
 
-  Voorziening Rioleringsinvesteringen: € 14.244.895 
 
4  De expiratiedatum van de kredieten vast te stellen op 31-12 volgend op het jaar van uitvoering; 
 
5      De rapportage wegbeheer ter kennisgeving aannemen; 
 
6      De raad via bijgevoegde raadsmededeling informeren over: 
 
-  de planning vanaf 2016 
 
-  de financieringswijze van de projecten 
 
-  aanpassing in de financieringswijze van reconstructies vanaf 1-1-2017 
 
- de bestuursrapportage wegbeheer  
 

Onderwerp: 
Voorontwerp bestemmingsplan De Stok fase 2 en 2A 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders brengt het voorontwerp bestemmingsplan De Stok fase 2 en 2A in de 
inspraak en stuurt het plan naar de gebruikelijke instanties. In het nieuwe bestemmingsplan wordt de bestaande 
situatie juridisch-planologisch vastgelegd. Factory Outlet Center Rosada heeft in november 2006 haar deuren 
geopend, na het doorlopen van een procedure tot afwijking van het destijds ter plaatse geldende bestemmingsplan. 
Momenteel is de tweede fase van de fashion outlet in aanbouw, nadat daarvoor eveneens de benodigde 
afwijkingsprocedure succesvol werd afgerond. In het bestemmingsplan zijn ook de gronden ten zuiden van de 
Wouwbaan meegenomen. Daar zijn in de loop van de jaren de volgende functies gerealiseerd: een bestaande 
voormalige bedrijfswoning met loods, het kantoor van de beheerder van de buisleidingenstraat, een tuincentrum, 
een volkstuinencomplex en een bos (als compensatie voor elders verloren gegaan bos). Het bestemmingsplan legt 
alleen datgene vast wat inmiddels is gerealiseerd of in aanbouw is. Verdere nieuwe ontwikkelingen worden niet 
mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan valt daarmee aan te merken als een zogenaamd conserverend 
bestemmingsplan. 
 
Besluit: 
1. het voorontwerp bestemmingsplan De Stok fase 2 en 2A in de inspraak te brengen en het plan in het kader van 
het overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening naar de gebruikelijke instanties te sturen 
 
2. indien in het kader van inspraak en/of overleg geen reacties inkomen, direct de vaststellingsprocedure op te 
starten. 
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Onderwerp: 
Evaluatie tariefdifferentiatie 2014 
 
Extern bericht: 
Vorig jaar is tariefdifferentiatie ingevoerd in Roosendaal. Het college van burgemeester en wethouders heeft de 
tariefdifferentiatie geëvalueerd en biedt de evaluatie ter kennisgeving aan de gemeenteraad. 
De invoering van de tariefdifferentiatie heeft ertoe geleid dat het scheidingspercentage fijn en grof afval is 
toegenomen tot 66,6 % in 2014, tegen 64,3 % in 2013. Met dit hergebruikpercentage voldoet Roosendaal aan de 
doestellingen van de overheid. Echter voldoet Roosendaal met 168 kg fijn en grof restafval in 2014 nog niet aan de 
regionale doelstelling voor 2017; 150 kg fijn en grof restafval. Door de beperking van het aantal tikken op de 
Saverpas in 2014 is minder grof huishoudelijk afval naar de milieustraat gebracht en is het aantal bezoeken aan de 
milieustraat eveneens sterk gedaald. Uit het Digipanel blijkt dat de afvalkalender is met een 8 het hoogst 
gewaardeerde communicatiemiddel over de afvalinzameling. De Roosendaalse Bode is met een 7,5 een goede 
tweede voor de informatievoorziening over de afvalinzameling. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie over tariefdifferentiatie voor het jaar 2014; 
2. Concept raadsmededeling vaststellen en evaluatie over tariefdifferentiatie ter kennisname aanbieden aan de 
gemeenteraad. 
 

Onderwerp: 
Nota Verbonden Partijen) 
 
Extern bericht: 
De Kadernota Verbonden Partijen uit 2010 is geactualiseerd. In de nota staan spelregels om inhoudelijk en 
financieel meer grip te krijgen op verbonden partijen. Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een 
bestuurlijk en financieel belang heeft. De invulling van deze spelregels wordt in D6 verband opgepakt. In een van 
de spelregels staat dat de gemeenteraad bij de behandeling van de gemeentebegroting richtlijnen vaststelt voor de 
ontwerpbegroting 2017. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de nieuwe nota en de 
richtlijnen vast te stellen en de oude nota in te trekken. 
Parallel aan het opstellen van de nota liep het Rekenkameronderzoek Verbonden Partijen. De hieruit volgende 
motie Vinger aan de pols draagt het college op om binnen de P&C cyclus telkens expliciet te rapporteren over de 
voortgang en realisatie van de begroting en de beleidsdoelstellingen van gemeenschappelijke regelingen. De motie 
wordt uitgevoerd door in regionaal verband een uniforme rapportage met onderwerpen uit de motie te ontwikkelen. 
 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen de nota 'Verbonden Partijen; zes kaderstellende spelregels' vast te stellen onder 
gelijktijdige intrekking van de huidige 'Kadernota Verbonden Partijen' (2010); 
2. De verdere invulling van de spelregels in het kader van de samenwerking tussen de D6-gemeenten op te pakken 
zoals ook in de verkenningsopdracht is aangegeven;  
3. De motie vinger aan de pols II uit te voeren door in regionaal verband een uniforme rapportage te ontwikkelen; 
4. De raad voor te stellen richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 voor 6 verbonden partijen vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Ontwerpbestemmingsplan Borchwerf II veld B kavels B10 en B15 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders brengt het ontwerpbestemmingsplan Borchwerf II veld B kavels B10 
en B15 in procedure. Ten behoeve van het oprichten van een distributiecentrum van Primark op Veld B is een 
omgevingsvergunning verleend. Een groot deel van bedrijventerrein Borchwerf II veld B is inmiddels uitgegeven. 
Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft tot gevolg dat de bebouwingsmogelijkheden voor de rest van Veld 
B in westelijke richting moeten opschuiven. Dat kan niet op grond van het geldende bestemmingsplan. 
Daarom is het bestemmingsplan Borchwerf II veld B kavels B10 en B15 opgesteld dat primair nieuwe bouwgrenzen 
regelt voor de westelijk daarvan gelegen kavels B10 en B15. Verder omvat het nieuwe plan het omzetten van de 
bestemmingen 'Groen' en 'Water' in 'Bedrijventerrein – 2. Tevens zijn de aanduidingen 'Bedrijfswoningen', 
'Retentiegebied' en een gedeelte van de aanduiding 'specifieke vorm van reparatiebedrijf voor transportmiddelen’ 
komen te vervallen. 
 
Besluit: 
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Borchwerf II veld B kavels B10 en B15' in procedure te brengen op basis van de 
inhoud van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan.  
 
2. Indien er geen zienswijzen worden ingediend, het bestemmingsplan meteen ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


