
 
 
 
 
 

          B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 11 NOVEMBER 2014. 
 
  
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 4 november 2014; 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 4 november 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 11-11-2014 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: 
Kermissen 2015 
 
Extern bericht: 
Vanaf 2015 kan de Nieuwe Markt niet meer als kermisterrein worden gebruikt. Om het wegvallen van dit 
terrein te compenseren, heeft het college van burgemeester en wethouders nieuwe kermisterreinen 
aangesteld. De (deels) nieuwe kermisterreinen zijn het Kadeplein, de Oostelijke Havendijk, Turfberg en 
de volledige Wipwei. Het college heeft tevens de Algemene bepalingen betreffende de kermissen voor 
de gemeente Roosendaal 2015 vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. Het college stelt vast, de Algemene bepalingen betreffende de kermissen voor de gemeente 
Roosendaal 2015. 
2. Het college stelt vast, de kermisterreinen 2015 Roosendaal. 
3. De incidentele kosten van € 39.200 te dekken uit product E810.000 Kermissen. 
4. De financiële consequenties mee te nemen in de zomerrapportage 2015 en de daarbij behorende 
begrotingswijziging. 
 

Onderwerp: 
Inzet voormalige CER- en Wtcg-middelen 
 
Extern bericht: 
Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak hogere zorgkosten. Ter compensatie 
daarvan konden zij op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en 
de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) in aanmerking komen voor twee landelijke 
inkomensondersteunende regelingen. Deze regelingen werkten volgens de overheid echter niet goed. 
De regelingen stonden te los van de feitelijke bestedingen en het inkomen en waren daardoor niet 
gericht genoeg. Het kabinet heeft dan ook op 3 juni 2014 besloten om de Wtcg en CER af te schaffen. 
Een deel van het budget dat met deze regelingen gemoeid is, gaat over naar de gemeenten. 
Structureel gaat het om ongeveer een derde van wat er in 2013 aan werd besteed. Het is aan de 
gemeente om te bezien welke lokale compensatieregeling wordt getroffen, waarbij het rijk heeft 
aangegeven dat het van belang is dat de compensatie inkomensafhankelijk wordt verstrekt. In 
samenwerking met de gemeenten van het werkplein Hart van West-Brabant zijn de mogelijkheden 
onderzocht, waaruit het voorstel volgt om de afschaffing van de Wtcg/CER vanaf 1 januari 2015 te 
compenseren via de zorgverzekering voor minima. 
Voor 2014 wordt een éénmalige compensatieregeling eigen risico voor de minima aangeboden, 
vanwege het wegvallen van de uitbetaling CER in 2014. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het vanaf 1 januari 2015 compenseren van hoge ziektekosten voor inwonersmet 
lage inkomens, via uitbreiding van de in Roosendaal bestaande zorgverzekering voor minima met een 
extra uitgebreid pakket. 
 
2. De gemeentelijke premiebijdrage in de kosten van deze extra uitgebreide zorgverzekering te stellen 
op € 40,- p.m. per premieplichtige deelnemer met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. 
 
3. Voor 2014 een éénmalige compensatieregeling aan te bieden aan burgers die in het CER-bestand 
van het CAK zitten en ook kwijtschelding van de gemeentelijke belasting hebben gehad en/of dit jaar 
periodieke bijstand hebben ontvangen en/of in het bestand zitten van de zorgverzekering voor minima 
van de gemeente. 
 
4. De hoogte van de éénmalige lokale CER-compensatie 2014 vast te stellen op € 99,-. 
 
5. Het eventueel resterend budget dat in 2014 in verband met afschaffing van de Compensatieregeling 
Eigen Risico (CER) reeds aan het gemeentefonds is toegevoegd, maar niet wordt ingezet, te reserveren 
en over te hevelen naar 2015, ter dekking van eventueel tekortschietend budget voor de compensatie 
ziektekosten. 
 
6. De uitvoeringskosten van de éénmalige CER-compensatie 2014 en de extra uitgebreide 
zorgverzekering 2015, welke begroot worden op maximaal € 40.000, te dekken uit de door het Rijk ter 
beschikking gestelde gelden voor afschaffing CER- Wtcg. 
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Onderwerp: 
Koopkrachttegemoetkoming voor mensen met laag inkomen (110% bijstandsnorm) 
 
Extern bericht: 
Het kabinet heeft besloten om mensen met een laag inkomen in 2014 in aanmerking te laten komen 
voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. De gemeente is hoofdzakelijk belast met de uitvoering 
van deze regeling. Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen met een laag 
inkomen, kunnen de koopkrachttegemoetkoming aanvragen. Om te bepalen of iemand recht heeft op 
deze tegemoetkoming wordt gekeken naar het inkomen in de maand september 2014. Het inkomen 
mag niet hoger zijn dan 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm. Aan mensen die in september 
2014 periodieke bijstand, Ioaw of Ioaz ontvingen, wordt deze koopkrachttegemoetkoming automatisch 
toegekend. Alle overige inwoners van Roosendaal dienen een aanvraag daarvoor in te dienen.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft de termijn voor het indienen van een aanvraag voor 
deze koopkrachttegemoetkoming vastgesteld op de periode van 15 november 2014 tot uiterlijk 15 
december 2014. 
 
Besluit: 
1.    Het van het Rijk te ontvangen budget van € 290.299,- voor de uitvoering van deze regeling toe te 
voegen aan het budget voor armoede -en minimabeleid (kostenplaats: 6614000, grootboeknummer: 
442312);  
 
2.    de tegemoetkoming aan mensen die:- in september 2014 periodieke uitkering WWB-IOAW-IOAZ 
ontvingen, of - in 2014 bijzondere bijstand ontvingen en die géén draagkracht uit inkomen 
hadden,deze koopkrachttegemoetkoming ambtshalve te verstrekken;  
 
3.    aan alle overige inwoners/gezinnen met een inkomen tot maximaal 110% van de voor hen 
geldende bijstandsnorm, de koopkracht-tegemoetkoming uitsluitend op aanvraag te verstrekken;  
 
4.    de aanvraagperiode voor de mensen als bedoeld onder beslispunt 2 te bepalen op het tijdvak: 15 
november 2014 tot uiterlijk 15 december 2014;  
 
5.    indien blijkt dat het beroep op deze regeling zodanig hoog uitvalt dat de uitkeringskosten 
vermeerdert met de noodzakelijke uitvoeringskosten, het Rijksbudget van € 290.299,- overschrijden, te 
bepalen dat deze budgetoverschrijding wordt gefinancierd vanuit het te verwachten (beperkte) 
budgetoverschot bijzondere bijstand 2014; 
 
6.    uit het door Rijk toegekende budget een bedrag van € 29.030,- te reserveren voor inhuur extra Fte 
om de regeling te kunnen uitvoeren. 
 

Onderwerp: 
Aangaan van een overeenkomst tot geldverstrekking van 25 miljoen door de Bank Nederlandse 
Gemeenten aan de gemeente Roosendaal 
 
Extern bericht: 
De gemeente dient, op basis van het Treasurystatuut, op een verantwoorde, prudente, professionele 
manier invulling te geven aan de financiële functie en de treasuryfunctie en zich adequaat van (vaste) 
financieringsmiddelen te voorzien. Thans dient binnen de gestelde kaders een consolidatie plaats te 
vinden van aangetrokken korte termijn financieringsmiddelen naar lange vaste financieringsmiddelen. 
Hiertoe zijn aan drie financiële aanbieders (twee publieke banken en een intermediair) offertes gevraagd 
voor een geldlening  van 25 miljoen euro met een looptijd van 20 jaar. De offerte voor het verstrekken 
van 25 miljoen euro is op 28 oktober 2014 mondeling gegund aan de BNG te Den Haag en wordt door 
de burgemeester schriftelijk bekrachtigd. De storting door de BNG heeft op 29 oktober 2014 
plaatsgevonden.   
 
Besluit: 
De overeenkomst tot geldlening van EURO 25 miljoen met de BNG te Den Haag aan te gaan, te laten 
ondertekenen door de burgemeester (privaatrechtelijke overeenkomsten) en hiermee de mondelinge 
telefonische gunning van 28 oktober 2014 aan de BNG te Den Haag te bekrachtigen. 
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Onderwerp: 
Spoedprocedure Jan Tinbergen College: noodlokalen en interne verbouwing 
 
Extern bericht: 
Het Jan Tinbergen College (JTC) heeft buiten de reguliere procedure om financiële dekking voor de 
kosten van het plaatsen van noodlokalen en een interne verbouwing aangevraagd.   
Door het groeiend leerlingenaantal heeft het JTC behoefte aan tijdelijke extra huisvesting. Dit voorjaar 
heeft de gemeente het JTC passende en geschikte (onderwijs)huisvesting aangeboden als oplossing 
voor hun huisvestingsprobleem. Het JTC heeft het aanbod van de gemeente afgewezen en kiest voor 
het uitbreiden van het bestaande pand met noodlokalen en een interne verbouwing. In de verordening  
voorzieningen onderwijshuisvesting is bepaald dat tijdelijke uitbreiding van een school alleen mogelijk is 
wanneer er geen passende huisvesting beschikbaar is. Op basis hiervan heeft het college van 
burgemeester en wethouders de gevraagde financiering afgewezen.   
 
Besluit: 
De 3 aanvragen voorzieningen onderwijshuisvesting, op basis van de spoedprocedure, met betrekking 
tot uitbreiding van de huisvesting afwijzen. 
 

Onderwerp: 
Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 
 
Extern bericht: 
Beïnvloeding van het onveiligheidsgevoel en de aanpak van criminaliteit en overlast vergt een brede 
inzet. De focus mag niet alleen op zichtbare, herkenbare en aanspreekbare wijkagenten en strikte 
handhaving liggen, maar moet ook op preventie, participatie en het dragen van eigen 
verantwoordelijkheid liggen. Met een brede integrale focus, vertaald in het “Integraal Veiligheidsplan 
2015-2018 Veiligheid, uw en onze zorg!” en het “Actieplan Integrale Veiligheid 2015 Veiligheid, uw en 
onze zorg!”, wil het college van burgemeester en wethouders de nodige verbetering bereiken en 
daarmee het veiligheidsgevoel verhogen en de overlast verminderen. Bij werken aan veiligheid moet 
maatwerk op wijk-, dorps-, buurt- en straatniveau geleverd worden. Actuele informatie en goede 
analyses zijn leidend in de aanpak. Beide plannen zijn het logische vervolg op de reeds eerder 
ingeslagen weg op het terrein van veiligheid.  
Het college stelt de gemeenteraad voor om beide plannen vast te stellen, zodat de kaders voor de 
komende jaren vastliggen en de acties voor 2015 geborgd zijn.  
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerp Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 Veiligheid, uw en onze zorg! en 
ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 
2. In te stemmen met het ontwerp Actieplan Integrale Veiligheid 2015 Veiligheid, uw en onze zorg! en ter 
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 

 


