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Onderwerp 

 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.20-10-2015; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 20-10-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 27-10-2015 wordt bekrachtigd. 
 

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 2016 
 
Extern bericht: 
Jaarlijks worden de kermissen in de gemeente verpacht volgens een gesloten verpachtingsysteem. Om dit 
mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders de Algemene bepalingen voor de 
kermissen 2016 vastgesteld. 
 
Besluit: 
In te stemmen met de algemene bepalingen kermissen Roosendaal 2016. 
 

Onderwerp: 
Vennootschapsbelastingplicht gemeenten per 1 januari 2016 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten één of meerdere vennootschappen op te richten 
in verband met de vennootschapsbelasting (VpB)-plicht per 1 januari 2016 voor een aantal activiteiten. Het 
college stelt de gemeenteraad, op grond van de Gemeentewet, in de gelegenheid zijn wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken. 
 
Besluit: 
1. Het oprichten van één of meerdere vennootschappen in verband met de uitvoering van de Wet 
Vennootschapsbelasting. 
2. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien 
van de oprichting van één of meerdere vennootschappen uiterlijk 30 november 2015. 
 



 

 

Pagina 3 

Onderwerp: 
Belastingverordeningen 2016 
 
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 raad voor om voor het 
jaar 2016 de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen te verhogen met het toegepaste 
inflatiepercentage van 1,3%. Een uitzondering hierop vormen de tarieven van de rioolheffing en de 
parkeerbelastingen. De raad stelt de tarieven tijdens de raadsvergadering over de begroting  op woensdag 4 
november vast. 
 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen om vast te stellen: 
 
a. De verordening op de heffing en invordering van onroerend zaakbelastingen 2016. 
 
b. De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016. 
 
c. De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016. 
 
d. De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016, inclusief de bijbehorende 
tarieventabel precariobelasting. 
 
e. De verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016, inclusief de bijbehorende tarieventabel 
marktgelden. 
 
f. De verordening op de heffing en invordering van leges 2016, inclusief de bijbehorende tarieventabel leges. 
 
g. De verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016, inclusief de bijbehorende tarieventabel 
rioolheffing. 
 
h. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016, inclusief de bijbehorende 
tarieventabel afvalstoffenheffing. 
 
i. De verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016, inclusief de bijbehorende 
tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart. 
 
j. Het kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2016. 
 
k. De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Roosendaal 2016. 
 
2. Na vaststelling door de raad, bovengenoemde besluiten elektronisch bekend te maken op 
www.officielebekendmakingen.nl (http://www.officielebekendmakingen.nl) en daarvan mededeling te doen in 
de Roosendaalse Bode en op de website van de BWB. 
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Onderwerp: 
Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de nota risicomanagement en weerstandsvermogen 
2015 vastgesteld en biedt de gemeenteraad deze ter besluitvorming aan. De geactualiseerde nota is met 
name gericht op herbevestigen van het bestaande beleid. In 2014 is door de rekenkamer West-Brabant een 
rapport opgesteld over risicomanagement. De conclusies en aanbevelingen vormen een belangrijk 
aanknopingspunt voor het actualiseren van het beleid en zijn verwerkt in de nieuwe nota.  
Onze gemeente voert al jaren risicomanagement uit en ontwikkelt zich daar in. De nota bevat 
samenhangend beleid op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen. Het op peil houden 
van het weerstandsvermogen is noodzakelijk om de financiële gevolgen van mogelijk optredende risico's op 
te vangen. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen de nota ‘beleid risicomanagement en weerstandsvermogen 2015’ vast te stellen 
onder gelijktijdige intrekking van de huidige nota ‘beleid risicomanagement en weerstandsvermogen’ (uit 
2008). 
 

Onderwerp: 
Herfinanciering geldleningen Roosendaalse Roeivereniging 
 
Extern bericht: 
De Roosendaalse Roeivereniging heeft een verzoek bij het college van burgemeester en wethouders 
ingediend om de bestaande geldleningen, waarvoor de gemeente garant staat, vervroegd te mogen aflossen 
en hiervoor een nieuwe geldlening tegen een lager rentepercentage te mogen afsluiten. Het college heeft 
hiermee ingestemd. Naast de door de gemeente verstrekte gemeentegarantie ad. € 31.764,- heeft Stichting 
Waarborgfonds Sport een borgstelling verleend van € 7.111,-. 
 
Besluit: 
1. Instemmen met het vervroegd aflossen van de door de gemeente gegarandeerde geldleningen door de 
Roosendaalse Roeivereniging bij Nationale Nederlanden en het aangaan van een nieuwe geldlening voor 
een bedrag van € 31.764,-- bij de Rabobank, tegen een rentepercentage van 3,7%, 6 jaar vast. 
2. Het verstrekken van gemeentegarantie voor de door vereniging bij de Rabobank te sluiten geldlening van 
€ 31.764,--. 
 

 

 
 
  


