
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 23 oktober 2018 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 09-10-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 09-10-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 23 oktober 2018 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: 
Jaarlijks vaststellen algemene bepalingen kermissen 2019. 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de “Algemene Bepalingen Kermissen voor de Gemeente 
Roosendaal 2019” vastgesteld. In de algemene bepalingen zijn alle voorwaarden opgenomen om op een 
goede manier de inschrijvingen te laten verlopen. Gelijktijdig worden hiermee “Algemene Bepalingen 
Kermissen voor de Gemeente Roosendaal 2018” (van vorige jaar) ingetrokken. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de “algemene bepalingen betreffende de kermissen voor de Gemeente Roosendaal 

2019”. 
2. Onder gelijktijdige intrekking “algemene bepalingen kermissen voor de Gemeente Roosendaal  2018”. 

Onderwerp: 
Richtlijnen begrotingen 2020 Gemeenschappelijke Regelingen 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal werkt samen met een aantal partners waarbij zij een bestuurlijk of financieel 
belang heeft, de zogenoemde verbonden partijen.  
Deze partijen zijn o.a. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, GGD, Belastingsamenwerking West-
Brabant en Regio West-Brabant. 
Zij werken samen op basis van een aantal richtlijnen. Jaarlijks worden deze richtlijnen opnieuw vastgesteld. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld de richtlijnen vast te stellen die gelden voor de begroting van 2020 
 
Besluit: 
1. De financiële - en beleidsmatige richtlijnen ten behoeve van de begrotingen 2020 van de 
gemeenschappelijke regelingen aan de raad ter vaststelling aan te bieden; 
2. De besturen van de gemeenschappelijke regelingen, na vaststelling door de raad, te informeren. 

Onderwerp: 
Belastingvoorstellen 2019 
 
Extern bericht: 
Jaarlijks worden de belastingverordeningen door de gemeenteraad vastgesteld om een juiste heffing en 
invordering mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om 
de leges en de belastingen voor 2019 te verhogen met een inflatiepercentage van 0,8%. Hierbij geldt een 
aantal uitzonderingen, waaronder de parkeerbelasting (wordt niet verhoogd), de afvalstoffenheffing en de 
rioolheffing (beide kostendekkend). 
 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen om vast te stellen: 
a. De verordening op de heffing en invordering van onroerend zaakbelastingen 2019. 
b. De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019. 
c. De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019, inclusief de bijbehorende 
tarieventabel precariobelasting. 
d. De verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019, inclusief de bijbehorende tarieventabel 
marktgelden. 
e. De verordening op de heffing en invordering van leges 2019, inclusief de bijbehorende tarieventabel leges 
en ROEB lijst 2019. 
f. De verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019, inclusief de bijbehorende tarieventabel 
rioolheffing. 
g. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019, inclusief de bijbehorende 
tarieventabel afvalstoffenheffing. 
h. De verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019, inclusief de bijbehorende 
tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart. 
i. Het kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2019; 
j. De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Roosendaal 2019. 
2. Na vaststelling door de raad, bovengenoemde besluiten elektronisch bekend te maken op 
www.officielebekendmakingen.nl en daarvan mededeling te doen in de Roosendaalse Bode en op de 
website van de BWB. 
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Onderwerp: 
Voorbereidingsbesluit Locatie Potendreef 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de plannen van Biomineralen BV 
voor het realiseren van een nieuwe biomineralenfabriek op het terrein van SUEZ aan de Potendreef 2 te 
Roosendaal. Deze nieuwe installatie zou dan in plaats komen van de fabriek, die thans nog is gedacht aan 
de overzijde van de Potendreef, waar eerder al een vergunning voor is afgegeven. 
Wanneer de nieuwe omgevingsvergunningaanvraag wordt ingediend is het college van Gedeputeerde Staten 
het bevoegde gezag om deze te verlenen. Door het nemen van een voorbereidingsbesluit is het toestaan 
van een biomineralenfabriek niet zonder meer mogelijk.  
Om deze reden heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de gemeenteraad voor te 
stellen om een voorbereidingsbesluit te nemen voor deze (nieuwe) locatie. 
 
Besluit:  
1. De raad een voorstel te doen tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de locatie Potendreef; 
2. Voorlopige geheimhouding te leggen op dit besluit en op de stukken die naar derden gaan. 

Geheimhouding geldt ook over het verhandelde tijdens B&W-vergadering.  
3. Wethouder Theunis is gemachtigd om definitieve tekst van het raadsvoorstel en ontwerp-besluit vast te 

stellen.  

 
 


