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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 3-11-2015; 
2. bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 3-11-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 10-11-2015 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: 
Aanwijzingsbesluit overeenkomst kredietbank 
 
Extern bericht: 
Met de uitvoering van schuldhulpverlening bevordert de gemeente participatie en beperkt zij 
maatschappelijke kosten. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de 
Kredietbank West-Brabant aan te wijzen als houder van een alleenrecht in de zin van artikel 2.24 sub a 
van de Aanbestedingswet 2012 om schuldhulpverlening aan te bieden aan inwoners van de gemeente 
Roosendaal. Dit met de bedoeling om een nieuwe overeenkomst aan te gaan met Kredietbank West 
Brabant welke moet ingaan per 1 januari 2016. 
 
Besluit: 
1.   Kredietbank West-Brabant aan te wijzen als houder van een alleenrecht in de zin van artikel 2.24 sub 
a van de Aanbestedingswet 2012 om schuldhulpverlening aan te bieden aan inwoners van de gemeente 
Roosendaal; Dit met de bedoeling om een nieuwe overeenkomst aan te gaan met Kredietbank West 
Brabant welke moet ingaan per 1-1-16. 
2.   Te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking ervan aan de Kredietbank West-
Brabant. 
 

Onderwerp: 
Geluidsislotatieproject Zeeuwse Lijn/Sloelijn 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de laatste 
geluidsisolatiewerkzaamheden aan de Zeeuwse Lijn. Alhoewel de spoorlijn al enige jaren geleden is 
aangelegd, moeten er nog steeds geluidsisolatiewerkzaamheden worden gedaan. Daarbij worden 
geluidsdempers op het spoor aangelegd, geluidsschermen aan de Fuis geplaatst en een aantal woningen 
langs het spoor wordt onderzocht op mogelijke geluidsisolatie. Het project wordt uitgevoerd door Prorail 
en Rijkswaterstaat en wordt in 2016 en 2017 uitgevoerd. 
 
Besluit: 
1.    In te stemmen met de uitvoering van gevelisolatieonderzoek en, indien van toepassing, het 
aanbrengen van isolatie, naar aanleiding van de realisatie van de Sloelijn, door en op kosten van 
Rijkswaterstaat. 
2.    Het Uitvoeringskader Gevelisolatie Spoor 2014 vast te stellen. 
3.    In te stemmen met het voorstel de formele correspondentie op grond van hoofdstuk 6 van het Besluit 
geluidhinder te laten verlopen volgens de correspondentietabel. 
4.  Een handhavingsverzoek bij de Minister van Infrastructuur en Milieu in te dienen op naleving van de 
door de Staatssecretaris vastgestelde ten hoogst toelaatbare geluidbelastingen. 
 

Onderwerp: 
Stadsoevers 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het 
voornemen voor de ontwikkelingen binnen Stadsoevers, verwoord in het ruimtelijk raamwerk Stadsoevers 
en de investeringsraming. Door te investeren en te zoeken naar nieuwe functies voor een verouderd 
bedrijventerrein, blijft het leefklimaat behouden en investeert de gemeente Roosendaal in haar stad. 
 
Besluit: 
1.De raad voor te stellen het plan Stadsoevers vast te stellen. 
2. De begrotingswijziging nummer 3 vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Ondernemersfonds bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I 
 
Extern bericht: 
De ondernemersverenigingen Borchwerf I en Majoppeveld hebben het college van burgemeester en 
wethouders na een zorgvuldig proces verzocht om medewerking te verlenen aan het oprichten van een 
ondernemersfonds voor de bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld. Door het heffen van een 
reclamebelasting op basis van de WOZ-waarde bij alle op deze bedrijventerreinen gevestigde 
ondernemers en het storten van deze middelen in een ondernemersfonds, krijgen de 
ondernemersverenigingen de beschikking over de financiële middelen om de bedrijventerreinen 
toekomstbestendig te maken en te houden. Het college omarmt dit initiatief en heeft besloten hieraan 
medewerking te verlenen door de raad voor te stellen hiervoor een verordening reclamebelasting vast te 
stellen. Na vaststelling van de verordening door de raad zullen de ondernemersverenigingen ten behoeve 
van het ondernemersfonds een stichting in het leven roepen en zal het college een overeenkomst met de 
op te richten stichting aangaan voor overdracht van de reclamebelastinggelden en de extra vrijgemaakte 
middelen via het Economisch Actieplan, 
 
Besluit: 
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de ondernemersverenigingen Majoppeveld en 
Borchwerf I tot het in het leven roepen van een ondernemersfonds door: 
 
a. De raad voor te stellen de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting op de 
bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I vast te stellen. 
 
b. Onder voorbehoud van vaststelling van deze verordening en instemming van de raad met het 
beschikbaar stellen van de extra bijdrage via het EAP,  ()te besluiten tot het aangaan van een 
overeenkomst met de stichting ondernemersfonds bedrijventerreinen Roosendaal conform bijgevoegd 
concept. 
 

Onderwerp: 
Verplaatsen van de Kuisel 23 van de verkoopportefeuille naar de kernportefeuille vastgoed 
 
Extern bericht: 
In 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om conform de vastgestelde kaders 
vastgoed de Kuisel 23 in de verkoop te zetten. Het college heeft dit besluit nu herzien vanwege het 
maatschappelijk en economisch belang dat verbonden is aan de activiteiten die in de Kuisel 23 
plaatsvinden, namelijk de bouw van carnavalswagens. Het college vindt dat deze activiteiten 
onlosmakelijk verbonden zijn met de Roosendaalse cultuur. 

Besluit: 
1. Behouden vastgoed Kuisel 23 ten behoeve van de carnavalsverenigingen in Roosendaal. 

2. De kosten die samenhangen met het behoud van de Kuisel 23 ten laste brengen van Programma 2 
Leren & Ontwikkelen, product actieve leefstijl: subsidie Sport & Cultuur (kostenplaats 6530301). 
 

 


