
 
 
 
 
 

B&W-Besluitenlijst vergadering d.d. 03-11-2015 

 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.27-10-2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27-10-2015 worden vastgesteld.  
2. De besluitenlijst d.d. 03-11-2015 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: 
Districtelijke samenwerking rampenbestrijding 
 
Extern bericht:. 
In maart 2014 hebben de gemeentesecretarissen van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, 
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht besloten de mogelijkheid te onderzoeken om 
binnen het district De Markiezaten te komen tot één districtelijke crisisorganisatie. Met de inrichting van deze 
organisatie zorgen de gemeenten gezamenlijk voor een optimale dienstverlening richting de bevolking in 
tijden van crisis. 
Uit de praktijk blijkt dat de individuele gemeenten niet altijd kunnen voldoen aan de wettelijke basisvereisten 
crisismanagement en de eisen/verplichtingen die voortvloeien uit het Regionaal Crisisplan van de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Om wel te kunnen voldoen aan deze wettelijke basisvereisten is 
door de AOV‟ers van de zeven gemeenten gewerkt aan het Plan gezamenlijke crisisorganisatie 
bevolkingszorg De Markiezaten. In dit plan staat beschreven hoe wordt overgegaan tot de vorming van één 
gezamenlijke en slagvaardige crisisorganisatie, zodat de bevolking bij crisissituaties optimaal wordt 
geholpen. Daarnaast is er gekeken of bepaalde taken ook slimmer georganiseerd kunnen worden. Een 
voorbeeld hiervan is het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking tijdens een ramp of crisis. Op dit 
moment wordt de bemensing van opvanglocaties verzorgd door gemeentelijk personeel voor wie dit niet hun 
dagelijkse werk is. Ten behoeve van dit proces wordt voorgesteld om de regie over de opvang bij de 
gemeente te houden, maar de uitvoering bij het Rode Kruis neer te leggen, zodat deze taak wordt uitgevoerd 
door specialisten. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de onderzoeksresultaten en 
ingestemd met de inrichting van één gezamenlijke crisisorganisatie en de samenwerkingsovereenkomst met 
het Rode Kruis. 
 
Besluit: 
Het college van de gemeente Roosendaal besluit: 
- Het document „Plan gezamenlijke crisisorganisatie bevolkingszorg de Markiezaten‟ vast te stellen en 
daarmee over te gaan tot één districtelijke crisisorganisatie per 1 november 2015. 
-  In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met het Nederlandse Rode Kruis per 1 oktober 2015. 
- Gezamenlijk met de districtsgemeenten invulling te geven aan de activiteiten ten aanzien van opleiden, 
trainen en oefenen. 
 

Onderwerp: 
Resultaten Bewonersenquête 2015 
 
Extern bericht: 
In 2015 is, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 inwoners van de gemeente Roosendaal van 16 jaar en 
ouder een grote enquête over de gemeente gehouden: de Bewonersenquête. De respons was met 34 
procent een stuk lager dan in 2013 (46 procent), maar is desondanks voldoende voor representatieve 
uitspraken over de ontwikkeling van de (wijken in de) gemeente Roosendaal. 
Met de Bewonersenquête wil het gemeentebestuur te weten komen wat er leeft in Roosendaal. Wat is het 
oordeel over het onderhoud van het openbaar groen? In welke wijken is de sociale samenhang het sterkst? 
Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de buurt? Op deze en vele andere vragen 
geeft het onderzoek antwoorden. De resultaten worden vervolgens gebruikt bij het ontwikkelen, monitoren en 
bijstellen van het gemeentelijk beleid. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de rapportage „Bewonersenquête‟ vastgesteld en biedt 
deze ter informatie aan de gemeenteraad aan. In de rapportage zijn de resultaten opgenomen van vragen 
over voorzieningen, wonen, veiligheid, meedoen en gezondheid. De resultaten komen ook terug in een 
beknopte samenvatting en in de Vitaliteitskaart (http://roosendaal.buurtmonitor.nl). De rapportage 
Bewonersenquête 2015 en de beknopte samenvatting is voor iedereen te raadplegen via 
www.roosendaal.nl/onderzoek. 
 
Besluit: 
1. De rapportage „Bewonersenquête 2015‟ en de samenvatting vast te stellen. 
2. De uitkomsten te implementeren in de uitvoeringsplannen van de portefeuillehouders. 
3. De rapportage „Bewonersenquête 2015‟ en de samenvatting aan te bieden aan de gemeenteraad.   
 

http://www.roosendaal.nl/onderzoek
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Onderwerp: 
Inkoop Maatwerkvoorzieningen WMO 2016 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de overeenkomst „Maatwerkvoorziening begeleiding 
2015 zorg in natura‟ voor 2016 verlengd. De zes samenwerkende gemeenten Etten-Leur, Halderberge, 
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert kiezen daarmee voor continuïteit van zorg en willen komend jaar 
benutten om de gekozen werkwijze van indicatiestelling verder te verbeteren. Gezien de contractverlening 
van één jaar wordt in 2016 de contractverlening voor 2017 bepaald, waarbij de laatste ontwikkelingen binnen 
de Wmo worden meegewogen. De structuur van de overlegtafels voor 2016 wordt gehandhaafd om in 
dialoog met de aanbieders de overeenkomst te evalueren en waar nodig bij te sturen. 
 
Besluit: 
De overeenkomst “maatwerkvoorziening begeleiding 2015 zorg in natura” voor 2016 te verlengen met 
handhaving van de tarieven 2015. 
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Onderwerp: 
Vaststellen nieuwe nadere regels subsidie 2016 (2e tranche) 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de nadere regels voor subsidieverstrekking 2016 voor de 
tweede tranche vastgesteld op het gebied van gezonde leefstijl, vluchtelingenwerk, cliëntondersteuning, 
(maatschappelijke) zorg en welzijn. 
 
Besluit: 
1.       De subsidie-uitvragen te verduidelijken en aan te vullen voor stichtingen, organisaties en verenigingen. 
 
2.       Hiervoor de volgende Nadere Regels voor Subsidieverstrekking 2016 vast te stellen: 
 
-          6.1.8 Mantelzorgsteunpunt 
 
-          6.1.9 Maatschappelijke Zorg 
 
-          6.1.10 Inloop GGZ 
 
-          6.1.11 Vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning 
 
-          6.1.12 Cliëntondersteuning 
 
-          6.1.13 Vluchtelingenwerk 
 
-          6.1.14 Transformatie Sociaal Domein 
 
3.       De gewijzigde Nadere Regel „Gezonde Leefstijl‟ (3.2.3) geldend voor 2016 vast te stellen. 
 
4.       Het subsidieplafond voor de nadere regel „Gezonde Leefstijl‟ geldend voor 2015 op te hogen. 
 
5.       De subsidieaanvraag voor maatschappelijke zorg, cliëntondersteuning en het mantelzorgsteunpunt te 
specificeren in een programma van eisen en deze vast te stellen. 
 
6.       In te stemmen met de intentieverklaring „uitvoering Wmo vrijwillige onafhankelijke  
cliëntondersteuning‟. 
 
7.       De wethouder Wmo te mandateren om de intentieverklaring te ondertekenen. 
 
8.       De uitvoering van lotgenotengroep voor kinderen van ouders met psychiatrische of 
verslavingsproblemen (KOPP/KVO) en gastlessen voor jongeren over psychische problemen (Ben jij gek?) 
regionaal, op niveau van de gemeenten van het Regionaal Kompas, te contracteren. 
 
9.       De gemeente Bergen op Zoom te mandateren, namens Roosendaal, een subsidiecontract af te sluiten 
met GGZWNB en Novadic Kentron voor de uitvoering van KOPP/KVO en Ben jij gek?. 
 
10.   De nadere regels 2016 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
 



 

 

Pagina 5 

Onderwerp: 
Drieluik: Actualisering detailhandelsbeleid en bijpassende planologische instrumenten  
 
Extern bericht: 
In september 2014 heeft de gemeenteraad de koers vastgesteld, zoals opgenomen in “Roosendaal: gezonde 
stad”. Die koers houdt een compactere binnenstad in, waarin winkels en voorzieningen zo veel mogelijk 
worden geconcentreerd. Winkelruimte buiten het centrum die daardoor leegkomt, krijgt een andere functie, 
bijvoorbeeld woonruimte, dienstverlening of creatieve broedplaats. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft bovenstaande koers in beleid en uitvoeringsinstrumenten 
opgenomen. Dit heeft geresulteerd in een drieluik met de nota Actualisering detailhandelsbeleid Roosendaal 
2015, het voorontwerpbestemmingsplan binnenstad en de notitie Detailhandel en horeca buiten de 
centrumring. Met het drieluik werkt het college twee hoofdthema‟s uit het Bestuursakkoord 2014-2018 
integraal uit, namelijk economie - en meer specifiek daarin de binnenstad - en leefbaarheid en wonen. 
Met het drieluik zet de gemeente Roosendaal de volgende stap in het verder versterken van de binnenstad. 
De verwachting is dat dit drieluik de partners van de binnenstad (met name de vastgoedeigenaren en de 
ondernemers op het gebied van retail en horeca) de door hen gewenste ruimte biedt voor extra investeringen 
in de binnenstad. Het college vraagt de raad de nota Actualisering detailhandelsbeleid Roosendaal 2015 vast 
te stellen en kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad en de notitie Detailhandel 
en horeca buiten de centrumring. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de nota 'Actualisering detailhandelsbeleid Roosendaal 2015'. 
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad in de inspraak te brengen en het plan in het kader van het 
overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening naar de gebruikelijke instanties te sturen. 
3. Indien in het kader van inspraak en/of overleg geen reacties inkomen, direct de vaststellingsprocedure op 
te starten. 
4. In te stemmen met de notitie 'Detailhandel en horeca buiten de centrumring' en de daar beschreven 
aanpak. 
5. De gemeenteraad het voorstel te doen tot het vaststellen van de nota 'Actualisering detailhandelsbeleid 
Roosendaal 2015' en kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad en de notitie 
'Detailhandel en horeca buiten de centrumring'. 
 

Onderwerp: 
Afsluiting Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)3 
 
Extern bericht: 
In 2010 hebben de gemeente en de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over de werkzaamheden 
op het gebied van stedelijke vernieuwing voor de periode van 2010 tot eind 2014. Voor de werkzaamheden, 
die betrekking hadden op fysieke projecten, bodemprojecten en geluidsprojecten, kreeg de gemeente een 
ISV-subsidie van € 2.665.029,-. Ondanks de economische en financiële crisis heeft de gemeente veel 
doelstellingen bereikt en zijn er veel, maar niet alle, projecten afgerond. 
In het eindverslag ISV3 brengt het college van burgemeester en wethouders verslag uit over de resultaten 
van de werkzaamheden in de afgelopen 5 jaar. Daarnaast doet het college de gemeenteraad het voorstel om 
de resterende gelden à € 1.025,785,- te behouden voor stedelijke ontwikkeling. Het college stelt de raad voor 
om € 200.000,- van het resterende geld in startersleningen te steken, € 289.475, - te besteden aan een 
lopend geluidsproject (conform de afspraken met de provincie) en de overige middelen in te zetten om de 
resterende opgaven voor bodem- en geluidsanering aan te pakken. 
 
Besluit: 
1. De gemeenteraad het eindverslag ISV3, 2010 - 2014 ter vaststelling aan te bieden 2. De gemeenteraad 
voor te stellen het resterend budget uit de ISV-subsidie, groot € 1.025.755,-  conform de eisen die de 
provincie Noord-Brabant stelt, in te zetten voor stedelijke vernieuwing: 
 
-  € 200.000,- te behouden voor de startersleningen; -  € 289.475,- voor de afronding van het onderdeel 
geluid uit het ISV-MOP3; -  € 436.280,- voor de aanpak van bodemsaneringen; -  € 100.000,- voor de 
afronding van de saneringslijst wegverkeerslawaai. 
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Onderwerp: 
Gladheidbestrijdingsplan. 
 
Extern bericht: 
De gemeente stelt jaarlijks een gladheidbestrijdingsplan op. In dit plan wordt omschreven hoe de 
gladheidbestrijding wordt geregeld en met welke middelen de gladheid wordt bestreden. Naar aanleiding van 
de extreme winterse neerslag van afgelopen winter is het plan aangepast om hierop beter te kunnen 
anticiperen. Het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde gladheidsbestrijdingsplan 
2015-2016 ligt vanaf 5 november voor inwoners ter inzage bij de informatiebalie van het stadskantoor. 
Gedurende het gladheidseizoen is het plan ook te raadplegen via de website van de gemeente. 
 
Besluit: 
1.     Het gladheidbestrijdingsplan 2015 - 2016 vaststellen. 
2.     Raadsmededeling vaststellen en deze ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad. 
 

 


