
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 13 november 2018 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-11-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-11-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 13 november 2018 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 aangenom 
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Onderwerp: 
Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening 
 
Extern bericht: 
De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Roosendaal (APV) wordt op een aantal punten 
aangepast, zodat deze verordening weer helemaal up-to-date is. In de APV staan de regels rond 
openbare orde en veiligheid die in de gemeente gelden. De nieuwe geactualiseerde APV biedt ons 
meer handvatten om de regels te handhaven. 
Zo kwamen er vorig jaar rond oud-en-nieuw diverse klachten binnen over het schieten met carbid. 
Gemeentelijk toezichthouders onderzochten de overlastklachten. Ze zagen daarbij met eigen ogen dat 
er door het schieten met carbid gevaarlijke situaties ontstonden. Vandaar dat er in de nieuwe APV-
regels zijn opgesteld die het schieten met carbid aan banden legt. 
In strijd tegen ondermijnende criminaliteit komt er een vergunningstelsel voor risicobranches. 
Branches die criminaliteit faciliteren en/of gebruik worden voor witwaspraktijken. 
Dat betekent dat goedwillende bedrijven zich kunnen onderscheiden van de kwaadwillende bedrijven.  
Afgevaardigden uit de autoverhuurbranche denken momenteel met ons mee over hoe een 
vergunningstelsel voor die branche eruit komt te zien. 
Tot slot gaan we het inbrekers nóg lastiger maken. Ze waren al strafbaar als ze met inbrekerswerktuig 
op pad waren. Nu kunnen deze criminelen, als ze opnieuw betrapt worden met inbrekerswerktuigen, 
een dwangsom worden opgelegd. 
 
Besluit: 
1. De raad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen, conform bijgevoegd 

ontwerp. 
2. De volgende beleidsregel vast te stellen, conform bijgevoegd ontwerp : 

• Beleidsregel vervoer inbrekerswerktuigen. 

Onderwerp: 
Wijziging Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-
Brabant 2016 
 
Extern bericht 
Begin 2016 hebben de deelnemende gemeenten aan het Werkplein de Verordening Cliëntenparticipatie 
Werkplein Hart van West-Brabant vastgesteld. Met het vaststellen van die verordening is een 
cliëntenraad voor het Werkplein opgericht die invulling geeft aan de cliëntenparticipatie.  
De verordening is inmiddels geëvalueerd in een gesprek tussen de voorzitter van de Cliëntenraad 
Werkplein en het Werkplein. Ook is de cliëntenraad om advies gevraagd. 
Hierop is de verordening aangepast met een taakomschrijving voor de voorzitter, de secretaris en de 
ambtelijk secretaris. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein 
Hart van West-Brabant 2018 conform bijgevoegd ontwerp vast te stellen. 

Onderwerp: 
Beleidsregel schoolbijdrage kinderen voortgezet onderwijs 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal kent sinds enige jaren de zogenaamde regeling schoolbijdrage kinderen 
voortgezet onderwijs. Via deze regeling kunnen ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs in de 
leeftijd van 12 tot 18 jaar per schooljaar en per kind een bijdrage van € 150,- ontvangen als hun 
inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Deze regeling is nu in een beleidsregel 
opgenomen. Alle ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs die gebruik maken van de collectieve 
zorgverzekering voor minima krijgen de vergoeding automatisch toegekend. Overige personen kunnen 
de bijdrage via het Werkplein Hart van West-Brabant vragen. 
 
Besluit: 
De beleidsregel schoolbijdrage kinderen voortgezet onderwijs conform bijgevoegd ontwerp vast te 
stellen. 
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Onderwerp: 
Integraal Veiligheidsplan - Actieplan Integrale Veiligheid 
 
Extern bericht: 
Binnen het district De Markiezaten hebben de 8 gemeenten de handen ineengeslagen om samen te 
werken aan een districtelijk integraal veiligheidsplan. Dit heeft geresulteerd in het "Integraal 
Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022: Samen bouwen aan onze veiligheid". In dit plan worden de 
gemeenschappelijke uitdagingen beschreven. Naast de gemeenschappelijke thema's is er aandacht 
voor de lokale verschillen. Voor Roosendaal zijn deze nader uitgewerkt in het "Actieplan Integrale 
Veiligheid 2019, Veiligheid, uw en onze zorg!". 
Het Actieplan laat zien dat er over de brede linie sprake blijft van een afname van het aantal misdrijven 
in Roosendaal. Ook de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ten aanzien van 
slachtofferschap geven een dalend beeld weer. Een aantal delictsoorten, zoals drugsoverlast, blijven 
hardnekkig voorkomen. We blijven hier dan ook nadrukkelijk inzet op plegen. 
De aanpak van hinder, overlast, onveiligheid en criminaliteit vergt een brede inzet. De focus mag niet 
alleen liggen op de zichtbare, herkenbare en aanspreekbare wijkagenten of buitengewoon 
opsporingsambtenaren) en strikte handhaving van wetten en regels. De focus moet ook liggen op 
preventie, participatie en het dragen van eigen verantwoordelijkheid. De aanpak is ieders zorg. 
Veiligheid is geen rustig bezit. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 Samen bouwen aan 

onze veiligheid en dit plan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad conform 
bijgevoegd concept raadsvoorstel; 

2. in te stemmen met het Actieplan Integrale Veiligheid 2019 Veiligheid, uw en onze zorg! en dit plan  
ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel. 

Onderwerp: 
Kredietvotering Huis van Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft 13 november 2016 besloten om het stadskantoor 
duurzaam te renoveren tot het Huis van Roosendaal. In april 2017 is hiervoor de visie vastgesteld. Deze 
is vertaald in een Programma van Eisen voor de architect (juli 2017).  
Het college van burgmeester en wethouders stelt de raad voor een realisatiekrediet beschikbaar te 
stellen voor alle kosten voor het realiseren van het Huis van Roosendaal. De bedoeling is dat het 
nieuwe Huis in 2021 is gerenoveerd. Tijdelijke huisvesting is onlosmakelijk verbonden met deze 
renovatie. Het streven is om eind 2019 naar een tijdelijke locatie te verhuizen. De onderhandelingen 
hierover vinden op dit moment plaats. 
 
Besluit: 
Het college heeft besloten aan de Raad voor te stellen: Het totaalkrediet ten behoeve van het project 
HUIS van Roosendaal beschikbaar te stellen. 
  

 


