
 

 
 
 
 

 

 

B&W BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN  D.D 07-10-2014 

 
 

Onderwerp 

  Onderwerp: 
  1.Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.30 september 2014 ; 
  2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
  Besluit: 
  1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 30 september 2014 worden vastgesteld. 
  2. De besluitenlijst d.d. 07-10-2014 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  

  Onderwerp:                                                                                                                            
  Agenda commissie(s) en raadsvergadering. 
  AF 
 
  Agenda commissie Omgeving 8 oktober 2014 

  Agenda commissie omgeving (3 decentralisaties) 9 oktober 2014 
 
  Besluit: 
  De agenda’s van de commissie zijn besproken. 
 

http://raad.roosendaal.nl/Uw_raad_vergadert/Commissie_Omgeving_2014/Commissie_omgeving_3_decentralisaties_9_oktober_2014
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Transitie Jeugdzorg: model voor risicodeling 'Verrekenen en Verzekeren' 
  
Extern bericht: 
Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. De gemeente is vanaf die datum 
verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Samen met de acht andere gemeenten in West Brabant 
West bereidt Roosendaal zich voor op deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden. In het 
Inrichtingskader Zorg voor Jeugd in West-Brabant West is vastgesteld dat de gemeenten voor de niet vrij 
toegankelijke zorg voor een combinatiemodel van verzekering en verrekening kiezen, waarbij elke 
gemeente in principe betaalt voor de zorg die haar burgers gebruiken, maar grote afwijkingen van het 
budget onderling worden verrekend. Het college van burgemeester en wethouders heeft een verdere 
uitwerking van het risicoverdeelmodel vastgesteld. Het model voor verrekenen en verzekeren zorgt door 
middel van solidariteit voor beperking van de financiële risico’s voor de gemeenten in West-Brabant West. 
Daarnaast behoudt de individuele gemeente de prikkel om de beïnvloedbare kosten van de jeugdzorg zo 
veel mogelijk te beperken. 
 
Besluit: 
1. Het model Verrekenen en Verzekeren van de niet vrij toegankelijke Jeugdzorg voor 2015 vast te stellen; 
2. In september 2015 een besluit te nemen over voortzetting in 2016. 
 

Jaarrekening 2013 Zwembad De Stok Exploitatie BV 
  
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt in de aandeelhoudersvergadering van Zwembad De 
Stok Exploitatie BV het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vast. Het positieve resultaat over 2013 
bedraagt € 169.113,-. Ten opzichte van het positieve resultaat in 2012 (€ 244.489,-) betekent dit een 
nadeel van ruim € 75.000,-. Het nadeel wordt veroorzaakt door de verlaging van de gemeentelijke subsidie 
van € 290.000,- en de afschaffing van de bijdrage in het schoolzwemmen van € 85.000,-. Tegenover deze 
lagere inkomsten staat een daling van de bedrijfskosten van € 344.000,-. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van Zwembad De Stok Exploitatie BV; 
 
2. Wethouder Polderman in de algemene vergadering van aandeelhouders het jaarverslag en de 
jaarrekening 2013 van Zwembad De Stok Exploitatie BV vast te laten stellen. 
 
3. Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van Zwembad De Stok Exploitatie BV via een raadsmededeling 
ter kennisname aan de raad te brengen. 
 

Jaarrekening 2013 Zwembad De Stok Eigendom BV 
  
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt in de aandeelhoudersvergadering van Zwembad De 
Stok Eigendom BV het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vast. De jaarrekening 2013 sluit met een 
tekort van € 76.149,- terwijl in 2012 nog een voordelig resultaat werd behaald van € 158.404,-. Deze 
afname is voornamelijk het gevolg van hogere afschrijvingslasten van € 111.000,- en lagere huuropbrengst 
van € 108.000,-. De hogere afschrijvingslasten hebben voornamelijk te maken met de inhaalafschrijving op 
de beweegbare bodems van ongeveer € 68.000,-. De lagere huur houdt verband met het feit dat in 2013 
door Zwembad De Stok Exploitatie BV en de gemeente het verzoek is gedaan om een bijdrage te leveren 
aan een substantiële verbetering van de exploitatie van Zwembad De Stok Exploitatie BV in verband met 
de doorgevoerde verlaging van de gemeentelijke subsidie. Aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders wordt voorgesteld om het resultaat 2013 ten laste te brengen van de overige reserves. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van Zwembad De Stok Eigendom BV; 
 
2. Wethouder Verbraak in de algemene vergadering van aandeelhouders het jaarverslag en de 
jaarrekening 2013 van Zwembad De Stok Eigendom BV vast te laten stellen; 
 
3. Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 ter kennisname te brengen naar de raad via bijgevoegde 
raadsmededeling. 
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Beleidsplannen, verordeningen Transities Sociaal Domein gemeente Roosendaal en besluitvorming 
rondom het instellen van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein 
Hart van West-Brabant 
 
Extern bericht: 
In de Wmo 2015 en de Jeugdwet wordt gesteld dat gemeenten verplicht zijn om voor 1 november 2014 
een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsplan en verordening te hebben. De beleidsplannen en 
verordeningen voor de verschillende transities zijn per 1 januari 2015 het instrument voor de gemeente 
waarmee zij haar nieuwe taken kan uitvoeren en haar regisserende rol kan oppakken.  Door de 
beleidsplannen en verordeningen in oktober 2014 ter besluitvorming aan de raad aan te bieden, wordt 
voldaan aan deze verplichting. 
Voor de uitvoering van de Participatiewet is er geen verplichting om voor 1 november 2014 een 
beleidsplan te maken, maar wel de opdracht om een aantal verordeningen op te stellen. Deze 
verordeningen moeten uiterlijk voor 1 juli 2015 worden vastgesteld. Voor het eind van 2015 worden de 
verordeningen in het kader van de aanscherping WWB aangeboden aan de gemeenteraad. Ook daarvoor 
zijn beleidskeuzes nodig en die worden verwoord in het beleidsplan Participatiewet. De verordeningen 
worden in een later stadium aan de gemeenteraad aangeboden. 
Met het oog op de verzwaring van de taken door de komst van de Participatiewet en de rijksbezuinigingen 
is door de colleges van de zes samenwerkende gemeenten besloten een gezamenlijke organisatie op te 
richten in de vorm van een openbaar lichaam in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
Deze beoogde besluitvorming vormt de basis voor de feitelijke oprichting van de Gemeenschappelijke 
Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant. 
Met het vaststellen van deze beleidsplannen, de verordeningen en de gemeenschappelijke regeling wordt 
de basis gelegd voor de transformatie van het sociale domein. 
 
Besluit: 
1.   In te stemmen met: 
a.   Decentralisaties in (lokale) samenhang gemeente Roosendaal 2015-2017 (Bijlage 1 bij het  
      raadsvoorstel). 
b.  Beleidsplan Zorg voor Jeugd in West-Brabant West 2015-2017 (Bijlage 2 bij het raadsvoorstel). 
c.  Verordening Jeugdhulp Model West-Brabant West (Bijlage 3 bij het raadsvoorstel). 
d.  Beleidsplan Wmo 2015-2016 Goed voor Elkaar (Bijlage 4 bij het raadsvoorstel). 
e.  Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 (Bijlage 5 bij het  
     raadsvoorstel). 
f.   Beleidsnota Participatiewet (Bijlage 6 bij het raadsvoorstel). 
g.  Nadere Regeling niet vrij toegankelijke jeugdhulp (Bijlage 10 bij het raadsvoorstel). 
2.   Onder voorbehoud van toestemming van de Gemeenteraad over te gaan tot het treffen van de     
      Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant en       
      hiertoe bijgaand concept Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein  
      Hart van West-Brabant vast te stellen (Bijlage 7 bij het raadsvoorstel). 
3.   Onder voorbehoud van een advies van de BOR en de OR Roosendaal in te stemmen met het  
      bedrijfsplan Werkplein (Bijlage 8 bij het raadsvoorstel). 
4.   In te stemmen met de Werkplein begroting 2015 meerjarenbegroting 2016-2018 (Bijlage 9 bij het  
      raadsvoorstel). 
5.   De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het college toestemming te geven tot het treffen  
      van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West- 
      Brabant. 
6.   De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen de volgende documenten vast te stellen: 
a.   Decentralisaties in (lokale) samenhang gemeente Roosendaal 2015-2017. 
b.   Beleidsplan Zorg voor Jeugd in West-Brabant West 2015-2017. 
c.   Verordening Jeugdhulp Model West-Brabant West. 
d.   Beleidsplan Wmo 2015-2016 Goed voor Elkaar. 
e.   Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015. 
f.    Beleidsnota Participatiewet. 
g.   Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant. 
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Realisatie Gedenkbos fase 2 
 
Extern bericht 
Er kan een tweede Gedenkbos worden gerealiseerd als uitbreiding op het Gedenkbos dat in 2009 
vanuit een burgerinitiatief aan de Rozenvendreef is aangelegd. Binnen landgoed Visdonk is een 
geschikt perceel gevonden, namelijk binnen het Pinetum tussen Kattenvendreef en Kattenven. Op het 
perceel kunnen zo’n 100 gedenkbomen worden geplant voor de belangstellenden op de wachtlijst van 
Stichting Gedenkbos. Daarnaast is het plan financieel haalbaar geworden. Naast de eerder 
toegekende provinciale subsidie vanuit het Landschappen van Allure-project De Zoom (bovenop de 
eigen bijdragen van particulieren voor de gedenkbomen) en een financiële bijdrage die de stichting 
onlangs heeft ontvangen van de Rabobank, draagt de gemeente Roosendaal extra bij in de 
inrichtings- en beheerkosten. Het inrichtingsplan is goedgekeurd door het college van burgemeester 
en wethouders, Stichting Gedenkbos en grondeigenaar Natuurmonumenten. De gemeente gaat het 
Gedenkbos namens de stichting realiseren.  
 
Besluit: 
1. Het inrichtingsplan voor Gedenkbos fase 2 (versie 26-6-2014) goed te keuren 2. Een financiële 
bijdrage van € 16.736,- (excl. btw) in de beheerkosten te leveren vanuit de verkoopopbrengst 
Visdonk3. Een overeenkomst met de Stichting Gedenkbos en Natuurmonumenten aan te gaan over 
afspraken m.b.t. financiering, inrichting en (afkoop van) beheer&onderhoud3a. De wethouder te 
mandateren om deze overeenkomst te ondertekenen4. De (voorbereiding van de) uitvoering te 
starten5. Alle publiciteit en persvragen over het gedenkbos af te stemmen met de Stichting Gedenkbos 
en Natuurmonumenten 
 

 
 


