
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 1 november 2016 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25-10-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
  
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25-10-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 1 november 2016 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: 
Wijziging Apv 
 
Extern bericht: 
De Algemeen plaatselijke verordening (Apv) is aangepast aan de jaarlijkse actualisatie van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het college van burgemeester en wethouders stelt de 
gemeenteraad voor om de gewijzigde Apv vast te stellen. Daarnaast adviseert het college de raad om in 
te stemmen met de mogelijkheid van de inhuur van BOA’s. 
 
Besluit: 
1. De raad voorstellen de wijzigingsverordening Apv vast te stellen. 
2. De raad voorstellen in te stemmen met de mogelijkheid van inhuur van BOA’s.  
 

Onderwerp: 
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de Verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016 vast te stellen. Het is noodzakelijk de 
huidige verordening te vervangen, vanwege wijzigingen in landelijke wetgeving onder meer met 
betrekking tot de werkkostenregeling en de harmonisering en modernisering van 
huisvestingsvoorzieningen van wethouders. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen bijgevoegde concept Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden 2016 vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Bekrachtiging voorgenomen besluit gemeentegarantie Parkeer Beheer Roosendaal BV 
 
Extern bericht: 
Parkeer Beheer Roosendaal BV (PBR) is een 100%-deelneming van de gemeente Roosendaal. De 
activiteiten van PBR BV bestaan uit het uitvoeren van het parkeerbeleid en de exploitatie van de 
parkeergarages en vrachtwagenparking. 
Ten behoeve van de parkeergarages zijn investeringen gedaan in apparatuur. Deze investeringen 
zorgen ervoor dat er meer klantgericht parkeerplaatsen aangeboden kunnen worden. Ook de 
samenwerking met ondernemers in de binnenstad kan hierdoor worden bevorderd. De investeringen 
hebben betrekking op zaken als kentekenherkenning, moderne betaaltechnieken en koppelingen met 
loyalty-systemen. Met de investeringen is een bedrag gemoeid van € 440.000,-. Om 
liquiditeitsproblemen te voorkomen, moet PBR BV voor dit bedrag een lening afsluiten. 
Op 12 juli 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het afgeven van een 
gemeentegarantie van € 440.000. Omdat het bedrag van de garantie groter is dan € 250.000 moet het 
college de gemeenteraad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen te uiten. Dit is 
inmiddels gebeurd. Vanuit de raad is een aantal opmerkingen geplaatst bij deze garantstelling. 
Om het voorgenomen besluit te kunnen uitvoeren, bekrachtigt het college nu het besluit tot 
garantstelling van 12 juli jl. 
 
Besluit: 
Het bekrachtigen van het voorgenomen besluit tot het afgeven van een gemeentegarantie van  
€ 440.000 jegens de BNG ten behoeve van Parkeer Beheer Roosendaal BV (PBR BV). 
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Onderwerp: 
Inkoop maatwerkvoorziening Wmo (begeleiding & dagbesteding) 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om met de zes samenwerkende 
gemeenten (D6) een nieuw contract af te sluiten voor de Wmo-maatwerkvoorziening Begeleiding. Dit 
omdat het huidige contract dit jaar afloopt. Het nieuwe contract wordt afgesloten voor de duur van vijf 
jaar, waarmee de zorg wordt voortgezet. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de overeenkomst voor de Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding vanaf 2017 met 
de duur van vijf jaar; 
2. mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder sociaal domein om de definitieve 
uitvoeringscontracten te ondertekenen. 
 

Onderwerp: 
Participatieverklaringstraject vergunninghouders 
 
Extern bericht: 
Gemeente Roosendaal gaat aan alle inburgeringsplichtige vergunninghouders die in 2016 in de 
gemeente zijn gekomen het zogenaamde participatieverklaringstraject aanbieden. Dit traject wordt 
verzorgd door Vluchtelingenwerk en gaat in op de Nederlandse kernwaarden en spelregels. Aan de 
orde komen de grondwet, democratie, discriminatie, rechtspositie en arbeidsmarkt. De dialoog wordt 
aangaan over de overeenkomsten en verschillen in normen, waarden en rechten in Nederland en in 
land van herkomst en het traject sluit af met de ondertekening van de participatieverklaring. 
 
Besluit: 
1. Over te gaan tot invoering van het participatieverklaringstraject aan alle inburgeringsplichtige 
vergunninghouders die zich vanaf 1 januari 2016 in Roosendaal hebben gevestigd.  
2. De subsidie aan VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard hiervoor te verhogen 
van € 2.200,- naar € 2.370,- per inburgeringsplichtige vergunninghouder. 
3. Het subsidieplafond van Nadere regel 6.1.13 Vluchtelingenwerk te verhogen van € 300.000,- naar  
€ 355.500,-. 
 

Onderwerp: 
Investeringsplan 2016 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om € 85.500,- uit het investeringsplan van 
de begroting 2016 beschikbaar te stellen ten behoeve van aanschaf tractiemiddelen. Met de investering 
blijft het machinepark met een relatief beperkt budget goed en betrouwbaar en wordt er op een 
efficiënte en veilige manier gewerkt. 
 
Besluit: 
1. € 85.500,- uit het investeringsplan van de begroting 2016 beschikbaar te stellen ten behoeve van 
aanschaf tractiemiddel. 
2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Uitvoering motie Lastenverlichting sport via OZB 
 
Extern bericht: 
Door de gemeenteraad is bij de behandeling van de Kadernota 2017 de motie "Lastenverlichting sport 
via OZB" aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders geeft uitvoering aan deze motie 
door vaststelling van de subsidieregeling "Compensatie OZB-lasten sportverenigingen en 
beheerstichtingen 2017" en de wijziging van de "Nadere regels subsidieverstrekking 2017". Vanaf 2017 
kunnen de in Roosendaal gevestigde amateursportverenigingen en beheerstichtingen, die aan de 
voorwaarden voldoen, subsidie aanvragen in de aan hen opgelegde aanslagen OZB. 
 
Besluit: 
1. De amateursportverenigingen en beheerstichtingen in Roosendaal te compenseren in de OZB-lasten 
en hiertoe de subsidieregeling "Compensatie OZB-lasten sportverenigingen en beheerstichtingen 2017" 
vast te stellen. 
2. Het wijzigingsbesluit "Nadere regels voor subsidieverstrekking 2017" vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Belastingvoorstellen 2017 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de leges en de 
belastingen voor 2017 te verhogen met het inflatiepercentage van 0,8%, zoals besloten bij de 
behandeling bij de Kadernota 2017. Hierbij geldt een aantal uitzonderingen, waaronder de 
parkeerbelasting (wordt niet verhoogd), de afvalstoffenheffing (wordt verlaagd) en de rioolbelasting 
(wordt verhoogd met 1,4% cf. VGRP). Bij de Kadernota 2017 is besloten dat de hondenbelasting wordt 
afgeschaft met in gang van 2017. 
 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen om vast te stellen: 
a. De verordening op de heffing en invordering van onroerend zaakbelastingen 2017. 
b. De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017. 
c. De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017, inclusief de bijbehorende 
tarieventabel precariobelasting. 
d. De verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017, inclusief de bijbehorende 
tarieventabel marktgelden. 
e. De verordening op de heffing en invordering van leges 2017, inclusief de bijbehorende tarieventabel 
leges en ROEB lijst 2017. 
f. De verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017, inclusief de bijbehorende 
tarieventabel rioolheffing. 
g. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017, inclusief de bijbehorende 
tarieventabel afvalstoffenheffing. 
h. De verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017, inclusief de bijbehorende 
tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart. 
i. Het kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017; 
j. De verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Binnenstad 2017, inclusief de kaart. 
k. De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Roosendaal 2017. 
 
2. De raad voor te stellen om de verordening hondenbelasting 2016 in te trekken. 
3. 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: 
Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan 
Binnenstad gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is opgesteld om een flexibele en 
uitnodigende planologische regeling te bieden waarbinnen de in het rapport 'Roosendaal: Gezonde stad' 
gepresenteerde plannen ten uitvoer kunnen worden gebracht. 
 
Besluit: 
1. De gemeenteraad het voorstel doen het bestemmingsplan Binnenstad gewijzigd vast te stellen. 
2. De toestemming aan ondernemers (Visgilde, Bread and Coffee en Mc Roy) met betrekking tot de pilot 
verlichte regels (retailagenda) te verlengen totdat het bestemmingsplan Binnenstad in werking is 
getreden. 
 

Onderwerp: 
Wijziging reintegratie verordening PW en nadere regels reintegratie 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In het kader van de invoering van deze wet 
heeft de gemeenteraad eind 2014 diverse verordeningen vastgesteld, waaronder de Re-
integratieverordening Participatiewet. In juni 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de 
nadere regel Re-integratie vastgesteld, waarin de bepalingen uit de verordening Re-integratie zijn 
vertaald in uitvoeringsregels. 
Sinds vaststelling van genoemde verordening en beleidsregels is de Participatiewet op onderdelen 
aangepast. Dit vraagt om de verordening en beleidsregels waar nodig hierop aan te passen. De 
voorgestelde wijzigingen maken meer maatwerk mogelijk bij het inzetten van re-integratie-instrumenten 
 
Besluit: 
1.   De Raad voor te stellen in te stemmen met het Wijzigingsbesluit Re-integratieverordening 
Participatiewet gemeente Roosendaal. 
2.   De aangepaste nadere regel Re-integratie Participatiewet Roosendaal vast te stellen onder 
voorbehoud van positieve besluitvorming over de Re-integratieverordening door de gemeenteraad.  
 

Onderwerp: 
Procesnota Citymarketing Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college van burgemeester en 
wethouders verzoekt: “Een citymarketingstrategie te ontwikkelen die gedragen wordt door gemeente, 
bedrijven en bewoners, waardoor we Roosendaal als sterk merk kunnen positioneren, met een daarbij 
behorend passend budget”. Inmiddels is er een procesvoorstel uitgewerkt waar het college mee heeft 
ingestemd. Zodra de raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van het budget gaat het college, 
samen met bureau Connect, met de uitvoering van dit proces aan de slag. 
Het is de bedoeling dat dit een participatief proces wordt waarbij bewoners, bezoekers, bedrijven en de 
gemeente worden betrokken. In juni 2017 kunnen we een breed gedragen citymarketingstrategie 
presenteren waarmee we Roosendaal als sterk merk neer gaan zetten. 
 
Besluit: 
1.    In te stemmen met de procesnota van bureau Connect om te komen tot een citymarketingstrategie. 
2.    Bureau Connect de opdracht te geven om participatief een citymarketingstrategie voor Roosendaal 
te ontwikkelen. 
3.    De raad voor te stellen hiervoor een krediet van 100.000 euro (incidenteel) te onttrekken uit de 
Bestemmingsreserve nog te bestemmen, conform bijgevoegd raadsvoorstel. 
 

 

 
 


