
 
 
 
 
 

 B&W besluitenlijst vergadering d.d. 14 november 2016 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 08-11-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 08-11-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 14 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. 
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Onderwerp: 
Aanwijzen gebieden waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken 
 
Extern bericht: 
Met regelmaat wordt bij locaties rondom supermarkten overlast ervaren. Dit was eerder reden om in 
de Algemene plaatselijke verordening (Apv) bepalingen op te nemen op basis waarvan bestuurlijke 
maatregelen kunnen worden getroffen tegen het deponeren van afval, het ophouden in portieken en 
het (foutief) stallen van fietsen. Om de overlast verder de beperken, wijst het college van 
burgemeester en wethouders gebieden aan waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken 
of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Dit betreft 
een aanvulling op het besluit van 5 januari 2016 waarbij al locaties zijn aangewezen. Het is niet nodig 
om de locatie aan de Molenstraat aan te wijzen, omdat dit reeds eerder is gebeurd. 
 
Besluit: 
Overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit en de daarbij behorende situatietekening de locatie Van 
Beethovenlaan/Gastelseweg, aan te wijzen als openbare plaatsen als bedoeld in artikel 2:48 van de 
APV waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en 
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. 
 

Onderwerp: 
Boven budget contract collectief vervoer Wmo en aanpassing kilometerbudget 
 
Extern bericht: 
Het besluit van de Provincie voor de invoering van het bindend OV-advies voor OV-reizigers vanaf 1 
januari 2017, heeft nadelige gevolgen voor Wmo-reizigers die meer kilometers reizen met de Wmo 
deeltaxi dan het vastgestelde jaarlijkse basis kilometerbudget. Wmo reizigers, die meer kilometers 
reizen dan dit basistarief, zouden bij een bindend OV-advies het zeer hoge doorreistarief van € 1,25 
per kilometer moeten gaan betalen voor deze ‘bovenbudget’ kilometers. Het college van burgemeester 
en wethouders is van mening dat Wmo-deeltaxireizigers, voor wie het niet mogelijk is om met het OV 
te reizen, niet geconfronteerd mogen worden met dit bindend OV advies. Het college heeft dan ook 
besloten een Wmo bovenbudgetcontract in te voeren dat ervoor zorgt dat Wmo pashouders geen 
bindend OV advies krijgen en dus niet worden geconfronteerd met het zeer hoge doorreistarief. 
Daarnaast heeft het college besloten het jaarlijkse basis kilometerbudget met 250 km op te hogen naar 
1.500 km. 
 
Besluit: 
1. Per 1 januari 2017 een Wmo 'boven budget contract' in te voeren voor deeltaxiritten die Wmo-
klanten gebruiken boven het Wmo basis kilometerbudget. 
2. Het huidige basis kilometerbudget van 1250 km voor 2017 te verhogen naar 1500 km per jaar. 
 

Onderwerp: 
MPG Update 2016 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over het Meerjaren 
Perspectief Grote Projecten (MPG) 2016 en biedt de grondexploitaties aan met de begrotingswijziging 
over 2016. 
 
Besluit: 
1. De Raad voor te stellen: 
A. Instemmen met de grondexploitaties.  
B. Instemmen met de begrotingswijziging nummer 2016 - 40. 
C. Vanaf de programmabegroting 2018 instemmen om de begrotingswijziging over het lopende jaar 
van de grondexploitaties mee te nemen in de begrotingswijziging van de programmabegroting. 
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Onderwerp: 
Project MoneyWays 
 
Extern bericht: 
Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat één op de drie jongeren financieel risicogedrag vertoont. 
Gemeente Roosendaal vindt het belangrijk dat in het onderwijs aandacht wordt geschonken aan het 
omgaan met geld. 
Daarom wordt in het schooljaar 2016 – 2017 het project MoneyWays geïntroduceerd op volgende 
scholen: Norbertus, Da Vinci, Gertrudis, Kellebeek, Zoomvliet en Jan Tinbergen. Het aantal klassen dat 
deel gaat nemen, is geraamd tussen de 40 en 50. 
 
Besluit: 
1. Over te gaan tot de inkoop van het project MoneyWays in het kader van preventie en inzet van 
Klijnsmagelden.  
2. Hiertoe in overleg te gaan met Diversion om tot een overeenkomst te komen. 
 

Onderwerp: 
Vaststellen groene hoofdstructuur 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de kaders voor plantsoengrond en de daarbij 
behorende hoofdgroenstructuurkaart vast. Op de kaart staan de boomstructuren en de 
groenhoofdstructuur duidelijk aangegeven. Inwoners kunnen gemakkelijk een eerste toetsing doen voor 
de aankoop van snippergroen en in één opslag zien waar welke boomstructuren staan en waarbij de 
boomstructuren en de hoofdgroenstructuur voor Roosendaal gehandhaafd blijven. 
 
Besluit: 
1. Vaststellen de kaders plantsoengrond in de notitie verbindend groen en de daarbij behorende 
aangepaste hoofdgroenstructuurkaart (inclusief de daarop aangeven drie boomstructuren). 
2. In te trekken de kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal. 
  

 


