
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 29 oktober 2019  

  

  

 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 22 oktober 2019; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 22 oktober 2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 29 oktober 2019 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 dan wel voor akkoord 
bevonden. 
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Onderwerp: 
duurzaamheidsmonitor Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Zowel in het Roosendaalse bestuursakkoord, de regionale energie-strategie als het nationale klimaatakkoord 
speelt "duurzaamheid" een belangrijke rol. 
Lokaal en regionaal werken inwoners, bedrijven en overheid aan het verminderen van CO2-uitstoot, besparen 
op energiegebruik en energiekosten, meer groen, minder afval en andere acties die helpen om de effecten van 
klimaatverandering tegen te gaan. Maar waar staan we nu echt? Hoeveel zonnepanelen liggen er in 
Roosendaal? Hoeveel bomen zijn er in beheer van de gemeente? Hoeveel duurzame energie wordt er 
opgewekt uit wind en zon? Welk energielabel heeft elke woning, elk gebouw? En hoe ontwikkelt dat zich in de 
tijd? Halen we onze doelen? Om dit nu en in de toekomst goed te volgen heeft Roosendaal haar eigen 
duurzaamheidsmonitor vastgesteld. Deze is te bekijken via deze 
link:  https://roosendaal.incijfers.nl/dashadmin/preview/duurzaam-roosendaal/ 
 
Besluit: 
1.        Duurzaamheidsmonitor Roosendaal vast te stellen. 
2.        Duurzaamheidsmonitor en afdoening motie 3 monitoring duurzame energie via raadsmededeling ter 
kennis te brengen van de gemeenteraad.  
 

Onderwerp: 
Herziene begroting 2020 WVS 
 
Extern bericht: 
Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2020 van de WVS, voorzien van een zienswijze, 
vastgesteld. In het AB WVS van 5 juli 2019 is de ontwerpbegroting, met inachtneming van de ingediende 
zienswijzen van de gemeenten, vastgesteld. 
In de vastgestelde zienswijze van de gemeente was opgenomen dat WVS, in het geval de meicirculaire 2019 
tot grote financiële afwijkingen zou leiden, een herziene begroting 2020 voorlegt. De meicirculaire 2019 leidt tot 
een positief effect voor de WVS. Inmiddels is ook de septembercirculaire 2019 ontvangen. Op basis van deze 
circulaire is het positieve effect voor de WVS nog groter. Daarom biedt WVS nu een herziene begroting 2020 
aan de deelnemende gemeenten aan. 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met het naar beneden bijstellen van de gemeentelijke bijdrage aan WVS conform de 

herziene begroting 2020 van de WVS. 
2. Instemmen met de bijgevoegde raadsmededeling over de herziene begroting 2020 van de WVS. 
 

Onderwerp: 
Beleidsregel begeleiding Wmo 
 
Extern bericht: 
Er zijn beleidsregels voor begeleiding via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vastgesteld. 
Dat is gedaan om ervoor te zorgen dat er binnen de regio van de zes gemeenten (D6) op dezelfde manier 
wordt gewerkt. Dit zijn de gemeenten Etten Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. 
 
Besluit: 
1. De beleidsregel maatschappelijke ondersteuning begeleiding Roosendaal 2019 conform bijgevoegd 

ontwerp vast te stellen. 
  

https://roosendaal.incijfers.nl/dashadmin/preview/duurzaam-roosendaal/
https://roosendaal.incijfers.nl/dashadmin/preview/duurzaam-roosendaal/
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Onderwerp: 
Richtlijnen begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen 
 
Extern bericht: 
Het college stelt de raad voor om de financiële- en beleidsmatige richtlijnen, waarmee de gemeenschappelijke 
regelingen in hun begrotingen 2021 rekening dienen te houden, vast te stellen. 
 
Besluit: 
1. De financiële- en beleidsmatige richtlijnen ten behoeve van de begrotingen 2021 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. 
 

 


