
 
 
 
 
 

B&W BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN  D.D. 21 OKTOBER 2014 

 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14 oktober 2014. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14 oktober 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 21 oktober 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: 
Wijziging Verordening op de elektronische bekendmaking 
 
Extern bericht: 
Vanaf 1 januari 2014 is het wettelijk verplicht regelgeving elektronisch bekend te maken. De gemeenteraad 
heeft destijds besloten niet alleen regelgeving, maar ook diverse besluiten zoals vergunningen, aanvragen, 
meldingen en ontheffingen elektronisch te publiceren. Voor ruimtelijke plannen zoals o.a. 
bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, structuurvisies en beheersverordeningen werd een uitzondering 
gemaakt. Nu ervaring in elektronische bekendmaking is opgedaan, stelt het college van burgemeester en 
wethouders de raad voor om ook ruimtelijke plannen op deze manier te publiceren. Belanghebbenden 
kunnen bekendmakingen met betrekking tot ruimtelijke plannen elektronisch raadplegen via de site 
www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt in de Roosendaalse Bode nog een melding van de 
publicatie opgenomen.  
 
Besluit: 
De raad voor te stellen om de wijziging van de Verordening op de elektronische bekendmaking vast te 
stellen. 
 

Onderwerp: 
Wmo 2015: overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding 2015, zorg in natura 
 
Extern bericht: 
In het kader van de overgang van de taken dagbesteding en begeleiding vanuit de ABWZ naar de Wmo is de 
afgelopen maanden met de (zorg)aanbieders middels digitale en fysieke overlegtafels gesproken over de 
invulling van de maatwerkvoorziening begeleiding. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een 
overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding 2015, zorg in natura.  
In de overeenkomst is het overgangsrecht opgenomen voor de overgangsklanten en de daarbij behorende 
tarieven en het kortingspercentage wat de gemeenten daarop toepast. Daarnaast is systematiek voor nieuwe 
cliënten met de daarbij behorende tarieven vastgelegd. Voor deze groep geldt dat gemeentes voortaan 
uitgaan van resultaatfinanciering. 
De overeenkomst is in concept aangeboden aan de aanbieders die actief hebben deelgenomen aan de 
fysiek en digitale overlegtafels. In de individuele gesprekken die daarop volgden hebben alle nagenoeg 
aanbieders een overwegend positieve reactie op de overeenkomst gegeven.  
Het college van burgemeester en wethouders zal onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van 
het beleidsplan Wmo en verordening Wmo door de gemeenteraad de overeenkomst sluiten met alle 
aanbieders die voldoen aan de in de overeenkomst gestelde voorwaarden. 
 
Besluit: 
1.    In te stemmen met de overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding 2015, zorg in natura, en deze 
namens het College te sluiten met alle aanbieders die voldoen aan de in de overeenkomst gestelde 
voorwaarden, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het beleidsplan Wmo en verordening 
Wmo door de gemeenteraad en dit ook zo te communiceren bij de publicatie; 
 
2.    Voor de doelgroep mensen met een zintuiglijke beperking aansluiten bij de landelijke inkoopafspraken 
die door de VNG zijn afgesloten. 
 
3.     De Raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief 
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Onderwerp: 
Het parkeerterrein gelegen voor de kerk in Moerstraten te onttrekken aan de openbaarheid en daarvoor de 
benodigde (bezwaar) procedure op te starten. 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om het parkeerterrein gelegen voor de 
kerk in Moerstraten aan de openbaarheid te onttrekken. Hiermee wordt de nieuwe eigenaar van de kerk in 
staat gesteld om dit terrein als privéterrein te gebruiken en in te richten. In de directe omgeving is binnen 
acceptabele loopafstand voldoende ruimte om de verloren parkeercapaciteit op te vangen. Bezwaarmakers 
kunnen hun gemotiveerde zienswijze tegen dit voornemen schriftelijk indienen binnen 6 weken na publicatie 
van dit voornemen. 
 
Besluit: 
Het parkeerterrein gelegen voor de kerk in Moerstraten te onttrekken aan de openbaarheid en daarvoor de 
benodigde (bezwaar) procedure op te starten 
 

Onderwerp: 
Reactie op memo Griffiers (dd 9-10-2014) mbt RV GR Hart van West Brabant en aangepaste GR.  
 
Extern bericht: 
Op 9 oktober jl. heeft de gemeenteraad een memo ontvangen van de griffiers van de zes deelnemende 
gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkplein Hart van West-Brabant. Het doel van de 
memo is de raad te ondersteunen bij de besluitvorming rond de vaststelling van de GR Werkplein Hart van 
West-Brabant. Naar aanleiding van de memo is afstemming geweest met de griffiers en heeft het college van 
burgemeester en wethouders een principebesluit genomen tot het treffen van de GR Werkplein Hart van 
West-Brabant. Het college heeft de nieuwe concept GR Werkplein Hart van West-Brabant vastgesteld en 
vraagt de raad toestemming tot het daadwerkelijk treffen van de GR Werkplein Hart van West-Brabant op 
grond van dit nieuwe concept. 
 
Besluit: 
• Het principebesluit nemen tot het treffen van de GR Werkplein Hart van West-Brabant en hiertoe bijgaand 
nieuwe concept GR vast te stellen. 
• De raad voor te stellen het college toestemming te geven tot het treffen van de GR Hart van West-Brabant 
op grond van de nieuwe concept GR. 
 

 
 


