
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 18 oktober 2016 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 11-10-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 11-10-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 18 oktober 2016 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: 
Algemene bepalingen kermissen 2017 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe Algemene bepalingen voor kermissen 2017 
vastgesteld. 
 
Besluit: 
In te stemmen met de nieuwe algemene bepalingen voor kermissen 2017. 
 

Onderwerp: 
Woningbouwprogrammering 2016 en het Regionaal Woonperspectief 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Woningbouwprogrammering 2016 vastgesteld. Met de 
woningbouwprogrammering reguleert het college het aanbod van nieuwbouwwoningen.  
In samenhang met de woningbouwprogrammering onderschrijft het college 5 leidende principes in de 
regionale samenwerking. Te weten: 
•      Denken en handelen als belegger 
•      Een zekere marktspanning is nodig, alsmede flexibiliteit in woningbouwprogramma’s 
•      Kwaliteit gaat boven kwantiteit 
•      Koppel woonbeleid en programmering aan geld 
•      Denk groot, doe klein 
 
Besluit: 
1. de Woningbouwprogrammering 2016 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van het Regionaal Woonperspectief en de 5 leidende principes daarvan te onderschrijven. 
3. De raad met bijgevoegde concept raadsmededeling te informeren. 
 

Onderwerp: 
Subsidie De Kring 2015, 2016 en 2017 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de jaarlijkse subsidie 2015 voor Cultuureducatie 
van de Stichting De Kring Educatief vast te stellen op € 600.000,- en de jaarlijkse subsidie Podiumkunsten 
2015 van de Stichting Schouwburg De Kring vast te stellen op € 962.610,-. Verder is definitief besloten 
subsidie toe te kennen aan de stichtingen Schouwburg De Kring (962.610,-), CultuurCompaan (voorheen: de 
Kring Educatief) (600.000.-) en Erfgoedcentrum Tongerlohuys (220.335,-) voor het jaar 2016. 
 
Besluit: 
1. De jaarlijkse subsidie 2015 voor Cultuureducatie van de Stichting De Kring Educatief vast te stellen op € 
600.000,- en de jaarlijkse subsidie Podiumkunsten 2015 van de Stichting Schouwburg De Kring vast te stellen 
op € 962.610,-; 
2. Op basis van de ingediende aanvragen voor 2016 definitief subsidie toe te kennen aan de stichtingen 
Schouwburg De Kring (962.610,-), CultuurCompaan (600.000.-) en Erfgoedcentrum Tongerlohuys (220.335,-). 
De benodigde dekking komt ten laste van het taakveld 5.3 ‘Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie’; 
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Onderwerp: 
Vangnetregeling 2016 
 
Extern bericht: 
Indien een gemeente bij de uitvoering van de Participatiewet een tekort van meer dan 5% heeft op het budget 
'Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten' (afgekort BUIG), is het mogelijk om een 
aanvullende vangnetuitkering aan te vragen. 
Naar verwachting sluiten vijf van de zes samenwerkende gemeenten binnen het Werkplein Hart van West-
Brabant (hierna Werkplein) het jaar af met een tekort van meer dan 5% op het BUIG-budget. Dat betekent dat 
voor deze gemeenten, inclusief de gemeente Roosendaal, een aanvullend budget op grond van de 
vangnetregeling 2016 kan worden aangevraagd. Mede in het kader van deze regeling dient de raad tijdig te 
worden geïnformeerd over de mogelijke oorzaken van dit tekort en de maatregelen die worden genomen om 
tot reductie van dit tekort te komen. 
 
Besluit: 
Wij stellen u voor de raad voor te stellen: 
 
1.  Kennis te nemen van de procedure vangnetregeling 2016 in verband met tekort op BUIG-middelen; 
2. De Raad te informeren conform bijgesloten concept Raadsmededeling van het Werkplein Hart van West-
Brabant. 
   

Onderwerp: 
Beleidsuitgangspunten Wet Taaleis 2016 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2016 is de Wet Taaleis in werking getreden. Hierin wordt geregeld dat aan bijstandsgerechtigden 
die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de 
arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt vanaf 1 
januari 2016 voor de nieuwe instroom en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden. Door het 
vaststellen van dit beleidsuitgangspunt kan het Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering geven aan de Wet 
Taaleis. 
 
Besluit: 
Het beleidsuitgangspunt vaststellen dat de Wet Taaleis van toepassing is voor alle cliënten waarvoor de 
arbeidsverplichting en/of re-integratieverplichting geldt. 
 

Onderwerp: 
Begrotingswijziging van de Programmabegroting 2017 
 
Extern bericht: 
Op 4 oktober jl. heeft het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting 2017 vastgesteld. 
Integraal onderdeel van de besluitvorming over de begroting is het vaststellen van de begrotingswijziging. 
Deze was op 4 oktober echter nog niet gereed. Inmiddels is deze wel afgerond en vastgesteld door het 
college. 
 
Besluit: 
Het vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de Programmabegroting 2017. 
 

 
 

 
 
 


