
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 8 november 2016 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 01-11-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 01-11-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 8 november 2016 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. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Actieplan Integrale Veiligheid 2017 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Actieplan Integrale Veiligheid 2017 
"Veiligheid, uw en onze zorg!”. Het plan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 
Veiligheid vormt ook deze bestuursperiode een belangrijk onderwerp. De gemeente wil breed inzetten en niet 
alleen de feitelijke overlast en criminaliteit aanpakken. Het bestuur wil ook het gevoel van veiligheid 
beïnvloeden. Dit kan echter alleen samen en met de inwoners, ondernemers, bezoekers, maatschappelijke 
organisaties en professionals op het gebied van veiligheid (zoals Veiligheidsregio, politie, Openbaar Ministerie, 
brandweer en de omgevingsdienst). 
Het actieplan is erop gericht om enerzijds de inwoners van Roosendaal en anderzijds de zojuist genoemd 
ketenpartners inzicht te geven in de uitvoering van de integrale aanpak van veiligheid in Roosendaal. De 
gemeente werkt zichtbaar, dynamisch en actiegericht aan veiligheid. De aanpak van (drugs)overlast en 
(ondermijnende) criminaliteit alsmede het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving vergen een brede inzet. De 
focus mag niet alleen liggen op zichtbare, herkenbare en aanspreekbare politie en strikte handhaving. De 
focus moet ook liggen op preventie, participatie, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Met een brede 
integrale focus wil het Actieplan Integrale Veiligheid 2017 "Veiligheid, uw en onze zorg!” de nodige verbetering 
bereiken en daarmee de overlast verminderen en het veiligheidsgevoel verhogen. Bij werken aan veiligheid 
wordt maatwerk op straat-, buurt-, wijk-/dorpsniveau geleverd. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerp Actieplan Integrale Veiligheid 2017 "Veiligheid, uw en onze zorg!". 
2. Het ontwerp Actieplan Integrale Veiligheid 2017 "Veiligheid, uw en onze zorg!" ter vaststelling aan te bieden 
aan de gemeenteraad. 
 

Onderwerp: 
Zienswijze op scheidingsvoorstellen woningcorporaties 
 
Extern bericht: 
Met de herziening van de Woningwet in 2015 moeten corporaties Diensten van Algemeen Economisch Belang 
(DAEB) scheiden van niet-DAEB. Corporaties moeten voor 1 januari 2017 een voorstel voor deze scheiding 
indienen bij de Autoriteit Woningcorporaties. Voordat zij een voorstel in kunnen dienen, moeten zij 
huurdersorganisaties en gemeenten de gelegenheid geven om zienswijzen in te dienen. 
Woningcorporaties Allee Wonen, Stadlander, Woonzorg Nederland en stichting Mooiland hebben aan de 
gemeente Roosendaal gevraagd om een reactie te geven op het scheidingsplan dat zij voor ogen hebben. 
Aangezien de voorstellen voldoende ruimte bieden om in te spelen op de volkshuisvestelijke opgaven binnen 
de gemeente Roosendaal heeft het college van burgemeester en wethouders een positieve zienswijze 
afgegeven. 
 
Besluit: 
Het college van de gemeente Roosendaal besluit: 
Een positieve zienswijze af te geven op de toegezonden scheidingsplannen van woningcorporaties Allee 
Wonen, Stadlander, Woonzorg Nederland en Stichting Mooiland zoals verwoord in bijgevoegde brief.  
 

 
 


