
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 11 oktober 2016 

 
 

 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 04-10-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 04-10-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 11 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. 
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Onderwerp: 
Inkoop HbHplus (HbH met lichte vormen van begeleiding). 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente Roosendaal per 1 januari 2017 
een nieuw contract HbHplus afsluit. Dit betreft huishoudelijk ondersteuning met lichte vormen van begeleiding. 
Het contract wordt voor de duur van 6 jaar afgesloten, zodat het vernieuwende karakter van HbHplus kan 
worden ontwikkeld samen met de formele-  en informele zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en de 
gemeentelijke Toegang. 
 
Besluit: 
Vaststellen inkoopproces HbHplus 2017-2022 (6 jaar) 
 
De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling 
 

Onderwerp: 
Aankoop 90 aandelen van voormalige BVR in Parkeerbeheer Roosendaal B.V. door de gemeente 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot de aankoop van 90 aandelen in Parkeerbeheer 
Roosendaal B.V. uit het faillissement van het voormalige BVR. Daardoor wordt de gemeente voor 100% 
eigenaar van Parkeerbeheer. Met een raadsmededeling zal dat besluit ter kennis van de gemeenteraad worden 
gebracht. 
 
Besluit: 
1.Te besluiten tot aankoop van 90 aandelen in Parkeerbeheer Roosendaal B.V. uit het faillissement van het 
voormalige BVR. voor een bedrag van € 53.443 k.k. 
 
2. Te besluiten de gemeenteraad te informeren over het besluit tot aankoop van de aandelen middels bijgaande 
raadsmededeling. 
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Onderwerp: 
Beheerkalender 2019 - 2022 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beheerkalender 2019-2022 vastgesteld. Daarin is 
bepaald welke reguliere werkzaamheden en welke reconstructies van de bestaande openbare ruimte in die 
periode worden uitgevoerd. Daarnaast is de planning voor de komende twee jaar geactualiseerd. Een overzicht 
van de werkzaamheden is terug te vinden op www.roosendaal.nl 
 
Besluit: 
Beslispunten: 
 
1. De Beheerkalender 2019-2022 vast te stellen. 
 
2. Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen bij de  
    begroting 2017 voor te stellen: 
 
    Een bestemmingsreserve Beheerkalender Kapitaallasten in te stellen; 
 
    De huidige bestemmingsreserve OOR om te vormen tot een     
    bestemmingsreserve Beheerkalender Onderhoud. 
 
 3 a. De benodige middelen (€ 41.694.514) uit de Beheerkalender op te   
        nemen in de concept Investeringsplannen. 
 
3 b.  De lasten hiervan te dekken uit de: 
 
        De storting in de Bestemmingsreserve kapitaallasten voor de     
        investeringen van in totaal : € 14.757.540 
 
        Bestemmingsreserve Beheerkalender Onderhoud € 11.716.220 
 
        Voorziening vervaningsinvesteringen Riolering € 15.220.754 
 
4. De raad te informeren over de voortgang van de Beheerkalender via  
    de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen van de jaarrekening en de  
    Berap. 
 
5. Expiratiedatum van de kredieten vast te stellen op 31-12 volgend op  
    het uitvoeringsjaar. 
 
6. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling. 
 

 


