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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 7 oktober 2014. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d.7 oktober 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 14-10-2014 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
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. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
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Onderwerp: 
Onttrekken aan de openbaarheid van een gedeelte Bleijdenhoeksestraat, bij huis nr. 3 
 
Extern bericht: 
De bewoner van Bleijdenhoeksestraat 3 in Wouwse Plantage heeft het college van burgemeester en 
wethouders verzocht een doodlopend gedeelte openbare weg ter plaatse van zijn woning aan te kopen en dit 
perceel bij zijn eigendom te betrekken. Het betreffende perceel is – onder voorbehoud van afronding van de 
bezwaarprocedure – verkocht en dient aan de openbaarheid te worden onttrokken. Om de 
bezwaarprocedure op te starten, wordt het voornemen om dit perceel aan de openbaarheid te onttrekken 
gepubliceerd. Bezwaarmakers kunnen hun gemotiveerde zienswijze tegen dit voornemen schriftelijk indienen 
binnen 6 weken na publicatie van dit voornemen. 
 
Besluit: 
Te onttrekken aan de openbaarheid van een gedeelte van de Bleijdenhoeksestraat (bij huis nr. 3) ter grootte 
van circa 352m2 daarvoor de benodigde bezwaarprocedure op te starten. 
 

Onderwerp: 
Eerste reactie conceptnotitie 'Kaders Actualisering Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda RWB' 
 
Extern bericht: 
In de Regio West-Brabant (RWB) werken 19 gemeenten samen. In 2013 startte de RWB met een proces van 
Redesign: hoe maken we de regionale samenwerking ‘toekomstproof’ en zo effectief mogelijk? Eén van de 
sporen binnen dit proces is om meer focus aan te brengen in de regionale uitvoeringsagenda, behorend bij 
de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020. In een kadernotitie zijn de mogelijkheden geschetst om te 
komen tot verdere focus. Deze notitie is onderwerp van gesprek tijdens een regionale netwerkbijeenkomst. 
Het college van burgemeester en wethouders vindt het verstandig om regionaal meer focus aan te brengen, 
maar wil daarin nog verdergaan dan wordt voorgesteld in de bovengenoemde kadernotitie. Volgens het 
college moet de RWB zich alleen concentreren op het ruimtelijk-economisch domein. Alleen zo is het 
volgens het college mogelijk om ook daadwerkelijk te komen tot verhoging van de effectiviteit van de RWB 
en een afslanking van het takenpakket.  
 
Besluit: 
1.     Tijdens de netwerkbijeenkomst RWB van 23 september 2014 het standpunt van het college van 
Roosendaal in te brengen, zoals verwoord in de toelichting van de adviesnota. 
2.     De gemeenteraad door middel van een raadsbrief van dit standpunt op de hoogte te stellen. 
 

 


