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B&W besluitenlijst vergadering d.d. 25 oktober 2016 

 
 

Onderwerp 

1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 18-10-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 18-10-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 25 oktober 2016 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

Onderwerp: 
Benoeming wethouder Van Poppel als aandeelhouder Zwembad De Stok (in liquidatie) BV 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft wethouder Van Poppel benoemd als vertegenwoordiger 
van de gemeente als aandeelhouder van Zwembad De Stok exploitatie (in liquidatie) BV. 
 
Besluit: 
De heer C.A.E.M. van Poppel te benoemen als vertegenwoordiger van het college en daarmee aandeelhouder 
van Zwembad De Stok exploitatie (in liquidatie) BV. 
 

Onderwerp: 
Vaststellen tweede tranche subsidies 2017 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de tweede tranche de nadere regels voor 
subsidieverstrekking 2017 vastgesteld op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, zorg en welzijn. Daarnaast 
is besloten een aantal subsidieplafonds voor reeds uitgezette (meerjarige) subsidies op te hogen ter 
compensatie van de stijgende loonkosten. 
 
Besluit: 
1.      De subsidie-uitvragen te verduidelijken en aan te vullen voor stichtingen, organisaties en verenigingen. 
2.    Hiervoor de aanvullende Nadere regels voor Subsidieverstrekking 2017 (tweede tranche) vast te stellen. 
3.    De subsidieplafonds voor de nadere regels ‘Maatschappelijke zorg’, ‘Cliëntondersteuning’, 
‘Mantelzorgsteunpunt’, ‘Bibliotheekwerk’, ‘VVV’, Erfgoed, Podiumkunsten: Culturele ontspanning en beleving’ 
en ‘Cultuureducatie’ met 0,8% op te hogen.   
4.    Het subsidieplafond voor de nadere regel ‘Gezonde Leefstijl’ geldend voor zowel 2016 als 2017 op te 
hogen. 
5.    Het budget voor activiteitensubsidie Sport, Recreatie en Cultuur te verhogen met € 50.000. 
6.    De uitvoering van gastlessen voor jongeren over psychische problemen (Ben jij gek?), regionaal, op 
niveau van de gemeenten van het Regionaal Kompas, te contracteren. 
7.    De gemeente Bergen op Zoom te mandateren, namens Roosendaal, een subsidiecontract af te sluiten 
met GGZWNB en Novadic Kentron voor de uitvoering van Ben jij Gek. 
8. De nadere regels 2017 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
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Onderwerp 

Richtlijnen begrotingen 2018 Gemeenschappelijke regelingen 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de financiële en beleidsmatige 
richtlijnen, waarmee de gemeenschappelijke regelingen in hun begrotingen 2018 rekening dienen te houden, 
vast te stellen. 
 
Besluit: 
1. De financiële - en beleidsmatige richtlijnen ten behoeve van de begrotingen 2018 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. 
 

 


