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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27 oktober 2014. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27 oktober 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 04-11-2014 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: 
Verlenen omgevingsvergunning voor gevelborden in het credo-gebied in afwijking van het CRK-advies 
 
Extern bericht: 
Op 23 september 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders een aanvraag om 
omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 7 gevelborden en het plaatsen van 1 "bord op palen" 
bij diverse panden in het CREDO-gebied. Op de gevelpanelen komen diverse teksten/gedichten met een 
boodschap te staan, die door de klankbordgroep Credo zijn bedacht. 
De aanvraag om omgevingsvergunning is beoordeeld en voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(CRK). De CRK heeft op 9 oktober 2014 advies uitgebracht en geconcludeerd dat de aanvraag in strijd is 
met de redelijke eisen van welstand. De opmerkingen van de CRK hebben vooral betrekking op de lay-out 
van de teksten en het toe te passen materiaal van de panelen. 
Het initiatief vloeit vooruit uit de klankbordgroep Credo en is een mooie afsluiting van dit project om het 
gebied aantrekkelijker te maken. Het college vindt het een mooi initiatief om op prominente locaties in dit 
gebied gedichten op te hangen die verwijzen naar de historie van Roosendaal. Bovendien zijn de panelen te 
verwijderen en is er geen sprake van een onomkeerbare situatie. Dit in overweging nemende heeft het 
college besloten om in afwijking van het CRK-advies de omgevingsvergunning te verlenen. 
 
Besluit: 
Het college besluit in afwijking van het crk-advies de omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van 
gevelborden en 1 ander paneel op 8 locaties in het credo-gebied conform bijgevoegde concept-
omgevingsvergunning.  
 

Onderwerp: 
Woonvoorziening chronisch drugsverslaafden 
 
Extern bericht: 
De regiogemeenten van het Regionaal Kompas: Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, 
Steenbergen en Woensdrecht hebben gezamenlijk geconstateerd dat er geen mogelijkheden zijn om de 
financiering van de woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafden in Roosendaal rond te krijgen. 
Tegelijkertijd concludeerden zij dat deze doelgroep de ondersteuning moet worden geboden die zij nodig 
heeft. Deze conclusies zijn besproken in de colleges van burgemeester en wethouders van 
centrumgemeente Bergen op Zoom, uitvoerende gemeente Roosendaal en met de samenwerkende partners 
Novadic Kentron, GGZ-WNB en AlleeWonen. 
Concreet betekent dit dat het realiseren van de woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafden in 
Roosendaal op basis van de nieuwe wetgeving en financieringsmogelijkheden niet haalbaar blijkt. 
Gemeenten gaan gezamenlijk met zorginstellingen en corporaties op zoek naar alternatieven voor de 
huisvesting en begeleiding van chronisch drugsverslaafde dak- en thuislozen. 
 
Besluit: 
1. Vast te stellen dat de realisering van de woonvoorziening in Roosendaal, op basis van de nieuwe 
wetgeving en financieringsmogelijkheden, niet haalbaar is. 
 
2. Samen met zorginstellingen en corporaties alternatieven voor de huisvesting en begeleiding van chronisch 
drugsverslaafden uit te werken 
 
3. De raad, beheergroep en pers over dit besluit te informeren 
 
4. De financiële consequenties van dit besluit naar rato te verhalen op de regiogemeenten. 
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Onderwerp: 
Interim interne controleplan 2014. 
 
Extern bericht: 
Deloitte Accountants heeft op basis van een meerjarenovereenkomst met de gemeente Roosendaal de 
werkzaamheden voor de interim controle ingepland. De interim controle is erop gericht om aandachtspunten 
voor de jaarrekening 2014 te signaleren en onder aandacht te brengen van de gemeente.  
Ter voorbereiding op de interim controle worden door verschillende teams werkzaamheden uitgevoerd. In het 
interim interne controleplan zijn de betreffende werkzaamheden in een plan van aanpak verwerkt. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van dit plan. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van het plan van aanpak voor het interim interne controleplan 2014. 
 

Onderwerp: 
Regionaal Kompas 2015-2020: vangnetnota voor de Wmo 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het Regionaal Kompas 2015-2020 vast te 
stellen. In dit document staat omschreven hoe het bestaande vangnet voor sociaal kwetsbaren in de 
komende jaren wordt versterkt. Het vangnet is noodzakelijk voor diegenen die zich, om diverse redenen, niet 
kunnen redden of vanwege hun situatie ook niet terecht kunnen bij reguliere hulp-/ zorgverlening. 
Voorbeelden van sociaal kwetsbaren zijn daklozen, verslaafden en mensen met psychiatrische problemen. 
Gemeente Bergen op Zoom is als centrumgemeente verantwoordelijk om in de regio een goed vangnet voor 
sociaal kwetsbaren te organiseren. De uitvoering van het Regionaal Kompas gebeurt in nauwe 
samenwerking met de omliggende gemeenten: Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en 
Woensdrecht en met alle betrokken partijen waaronder: Novadic Kentron, GGZ WNB, Traverse, Juzt, het 
Zorg- en Veiligheidshuis, woningcorporaties en de politie. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het Regionaal Kompas 2015-2020 waarin het vangnet voor sociaal kwetsbaren is 
uitgewerkt. 
 
2. De gemeenteraad met bijgaand concept raadsvoorstel voor te stellen om: 
 
a) Het Regionaal Kompas 2015-2020 vast te stellen. 
 
b) Het Regionaal Kompas 2015-2020 uit te voeren samen met de andere betrokken gemeenten en externe 
partijen. 
 
c) Het Regionaal Kompas 2015-2020 via de centrumgemeente Bergen op Zoom aan het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan te bieden. 
 

 


