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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 21 oktober 2014; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 21 oktober 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 27 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: 
Aanvullen en verduidelijken subsidie-uitvragen 2015 
 
Extern bericht: 
Het college van burgmeester en wethouders heeft besloten de volgende nadere regels voor 
subsidieverstrekking 2015 vast te stellen: praktische ondersteuning en maatschappelijke diensten, 
mantelzorgondersteuning en waardering, Centrum voor Jeugd en Gezin, Don Bosco, Straathoekwerk en 
Wonen Plus. Genoemde subsidieregels zullen gepubliceerd worden via de gemeentelijke website. 
 
Besluit: 
1. De subsidie-uitvragen 2015 aan te vullen en te verduidelijken voor stichtingen, organisaties en 
verenigingen; 
 
2. Hiervoor de volgende Nadere Regels voor Subsidieverstrekking 2015 vast te stellen: 
 
- 6.1.6 Praktische ondersteuning en maatschappelijke diensten 
 
- 6.1.7 Mantelzorgondersteuning en waardering 
 
- 6.1.8 Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
- 6.1.9 Don Bosco 
 
- 6.1.10 Straathoekwerk 
 
- 6.1.11 Wonen Plus 
 
3. De subsidieaanvraag voor mantelzorgondersteuning en waardering, straathoekwerk en Wonen Plus te 
specificeren in een programma van eisen en deze vast te stellen. 
 
4. De subsidiecontracten aan te gaan voor één jaar. 
 
5. De subidie aan Juzt voor uitvoering van het straathoekwerk pas definitief toe te kennen na overleg en 
akkoord van de verantwoordelijke wethouder op het uitvoeringsplan. 
 
6. De nadere regels 2015 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
 



 

 

pagina 3 

Onderwerp: 
Belastingvoorstellen 2015 
 
Extern bericht: 
Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om een juiste 
heffing en invordering mogelijk te maken. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2015 heeft de 
raad besloten om voor het komende jaar de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen te 
verhogen met het toegepaste inflatiepercentage van 2,3%. Een uitzondering hierop vormen de tarieven van 
de rioolheffing en de parkeerbelastingen. Gelijktijdig met de belastingvoorstellen stelt het college van 
burgemeester en wethouders de raad voor om de verordening reclamebelasting en de 
afvalstoffenverordening te wijzigen en de verordeningen Gevelsubsidie en Aanpak leegstand CREDO in te 
trekken. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen om:  
1.    Vast te stellen:  
a.    de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2015  
b.    de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015, inclusief de bijbehorende 
Tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart  
c.    het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015  
d.    de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2015  
e.    de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015  
f.    de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015, inclusief de bijbehorende 
Tarieventabel precariobelasting  
g.    de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2015, inclusief de bijbehorende 
Tarieventabel marktgeld  
h.    de Verordening op de heffing en invordering van leges 2015, inclusief de bijbehorende Tarieventabel 
leges 
 i.    de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015, inclusief de bijbehorende 
Tarieventabel rioolheffing 
 j.    de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015, inclusief de bijbehorende 
Tarieventabel afvalstoffenheffing  
k.    de Kwijtscheldingsregeling Roosendaal 2015  
 
2.    Te wijzigen:  
a.    de Verordening Reclamebelasting  
b.    de Afvalstoffenverordening  
 
3.    In te trekken:  
a.    de Verordening gevelsubsidie  
b.    de Verordening aanpak leegstand CREDO 
 
4.    Geadviseerd wordt om:  
a.    het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren zondagen en feestdagen vast te stellen 
b.    na vaststelling 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. 
 



 

 

pagina 4 

Onderwerp: 
Huisvestings Programma Onderwijs (HPO) 2015 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Programma Onderwijshuisvesting en het Overzicht 
niet-gehonoreerde aanvragen onderwijshuisvesting 2015 (HPO 2015), alsmede het bekostigingsplafond 
vastgesteld. Het HPO 2015 bevat aanvragen waarvoor financiële middelen beschikbaar worden gesteld aan 
schoolbesturen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De gehonoreerde aanvragen hebben 
betrekking op de voorzieningen eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair en huur sportterrein. 
Hiermee gaat een investeringsbedrag gepaard van € 74.063,-. Met de schoolbesturen is overleg gevoerd 
over de aanvragen van het voorliggend HPO 2015. De HPO aanvragen voor het buitenonderhoud en 
aanpassing met ingang van 2015 komen van rechtswege te vervallen. Met ingang van 1 januari 2015 treedt 
de wetswijziging overheveling buitenonderhoud in werking en worden de middelen hiervoor overgeheveld 
naar het schoolbestuur. 
 
Besluit: 
1. Het Huisvestings Programma Onderwijs 2015 vaststellen en de daarin genoemde bekostigingsbedragen 
als maxima beschouwen, waarmee het bekostigingsplafond wordt vastgesteld. 
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen ad € 50.263 t.b.v. 1e inrichting OLP/meubilair JTC. 
3. De lasten van het HPO, voor 2015, in totaal € 27.256, te dekken uit de bestemmingsreserve 
Onderwijshuisvesting (9980205) 
4. Dit besluit en de budgettaire gevolgen te verwerken in de eerst volgende tussentijdse rapportage 2014 en 
de daarbij op te stellen begrotingswijziging.  
 

Onderwerp: 
Verordening leerlingenvervoer 
 
Extern bericht: 
Op 1 augustus is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Sinds de invoering van passend onderwijs 
hebben scholen een zorgplicht. Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te 
zitten, omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is. De wetwijziging heeft in Roosendaal in een 
aantal gevallen effect op de regeling voor het leerlingenvervoer. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft daarom de aangepaste verordening leerlingenvervoer vastgesteld. 
 
Besluit: 
1.     De Verordening leerlingenvervoer tot wijziging van de Verordening vast te stellen. 
 
2.     Na vaststelling van het besluit de Verordening bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl 
(http://www.officielebekendmakingen.nl/) en daarvan mededeling te doen in de Roosendaalse Bode. 
 
3. De besparing van deze maatregel aan te wenden voor het tekort WVS en de bijgevoegde 
begrotingswijziging vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Verordeningen Participatiewet en Wet Maatregelen WWB 
 
Extern bericht: 
In het kader van de Participatiewet stelt het college van burgemeester en wethouders de verordeningen en 
nadere regels voor de inzet van re-integratievoorzieningen en de individuele studietoeslag voor personen 
met een arbeidsbeperking vast. Tegelijk met de invoering van de Participatiewet wordt de Wet Werk en 
Bijstand op onderdelen aangepast, de zogenaamde WWB-maatregelen. Deze wijzigingen betreffen het 
vervangen van de WWB-uitkeringstoeslagen en de langdurigheidstoeslag door een individuele 
inkomenstoeslag, de invoering van de verplichte tegenprestatie en aanscherping van het maatregelenbeleid 
bij het niet nakomen van de verplichtingen verbonden aan een uitkering. Ook voor deze onderdelen stelt het 
college nadere regels in een verordening vast. 
 
Besluit: 
Wij stellen u voor: 
 
1.     Vaststellen van de verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 en beleidsregel 
Individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015. 
 
2.  Vaststellen van de verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. 
 
3.     Vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet 2015. 
 
4.  Vaststellen van de verordening Tegenprestatie 2015 en beleidsregel Tegenprestatie 2015. 
 
5.     Vaststellen van de Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015. 
 
6.     Vaststellen van de beleidsregel normverlagingen Participatiewet 2015. 
 
De bovenstaande voorstellen heeft als gevolg dat een aantal verordeningen niet langer een wettelijke basis 
hebben, noch een doel dienen en daarom ingetrokken moeten worden.Wij stellen u voor:   
 
7.     Intrekken van de verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012. 
 
8.     Intrekken van de verordening op de  Langdurigheidstoeslag 2012. 
 
9. Intrekken van de Handhavingsverordening 2012 en afstemmingsverordeningen WWB, IOAW en IOAZ. 
 
10.  Intrekken van de verordening Maatschappelijke Participatie schoolgaande kinderen 2012. 
 
11.  De gemeenteraad met bijgaand concept raadsvoorstel voor te stellen om de nieuwe verordeningen vast 
te stellen en de oude verordeningen in te trekken. 
 

 


