
 
 
 
 
 

B&W-Besluitenlijst vergadering d.d. 17-11-2015 

 
 

 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.10-11-2015; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 10-11-2015 worden vastgesteld.  
2. Het verslag d.d. 17-11-2015 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: 
Actieplan Integrale Veiligheid 2016 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het actieplan Integrale Veiligheid 
2016 en biedt het plan ter vaststelling aan aan de gemeenteraad. 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 politie, Openbaar Ministerie, brandweer en de 
omgevingsdienst). Het “Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” is erop 
gericht om enerzijds de inwoners van Roosendaal en anderzijds de vele betrokkenen inzicht te geven 
in de uitvoering van de integrale aanpak van veiligheid in Roosendaal. De gemeente werkt zichtbaar, 
dynamisch en actiegericht aan veiligheid. Het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving en de aanpak 
van criminaliteit en overlast vergt brede inzet. De focus mag niet alleen liggen op zichtbare, 
herkenbare en aanspreekbare wijkagenten 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 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” de nodige verbetering bereiken en 
daarmee het veiligheidsgevoel verhogen en de overlast verminderen. Bij werken aan veiligheid dient 
maatwerk op wijk, dorps-, buurt- en straatniveau te worden geleverd.  
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerp "Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!". 
2. Het ontwerp "Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!" ter vaststelling aan te 
bieden aan de gemeenteraad. 
 

Onderwerp: 
Mobiliteitsagenda 2015-2019 
 
Extern bericht: 
Op 15 oktober 2015 is het Gemeentelijke verkeer- en vervoersplan 2015 – 2025 (GVVP) door de 
gemeenteraad vastgesteld. In dit nieuwe gemeentelijke verkeer- en vervoersbeleid zijn 18 concrete en 
prioritaire opgaven benoemd. Deze opgaven zijn nader uitgewerkt in de Mobiliteitsagenda. De 
Mobiliteitsagenda 2015 – 2019 is daarmee de uitvoeringsagenda van het GVVP voor de komende 
jaren. De benoemde opgaven zijn vanuit drie verschillende invalshoeken en perspectieven 
geprioriteerd.  
 
De scenario‟s zijn:   
• Wonen en verblijven;  
• Werken en bedrijven;  
• Veiligheid en duurzaamheid. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor het scenario Veiligheid en 
duurzaamheid, omdat dit scenario het beste aansluit bij de hoofddoelstelling van het GVVP: „Het 
bevorderen van een goede en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor 
sociaaleconomische activiteiten, waarbij alle vormen van verkeershinder zoveel mogelijk worden 
beperkt‟. Veiligheid is een basisvoorwaarde en daarom doorslaggevend in deze voor de 
scenariokeuze. 
 
Besluit: 
1.     De Mobiliteitsagenda 2015 – 2019 vast te stellen. 
2.     Het scenario „Veiligheid en Duurzaamheid‟ als voorkeursscenario te kiezen. 
3.     De kosten voor onderzoek en nadere uitwerking ten laste te brengen van de bestaande 
uitvoeringsbudgetten van de teams RO ('beleidsvoorbereiding en ontwikkeling' (68.10.000)) en BOR 
('uitvoering van verkeersmaatregelen' (6211106)). 
4.     Bijgevoegde raadsmededeling en Mobiliteitsagenda 2015 - 2019 toe te zenden aan de 
gemeenteraad. 
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Onderwerp: 
Overeenkomst Spring 2015 -2016 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de overeenkomst Jeugdprofessionals 
2015-2016 tussen de negen samenwerkende gemeenten West-Brabant West en Stichting Mee West-
Brabant/Stichting Spring. De jeugdprofessionals van Stichting Spring trachten samen met het gezin 
om de voorkomende problematiek zoveel mogelijk binnen het gezin of met het sociale netwerk op te 
lossen of eventueel door te verwijzen naar de niet vrij toegankelijke zorgvormen. Ter uitvoering van de 
opdracht is een aantal afspraken neergelegd in een overeenkomst tussen de negen gemeenten en 
MEE West-Brabant/Stichting Spring. 
 
Besluit: 
1      In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst jeugdprofessionals 2015-2016 tussen de negen 
samenwerkende gemeenten West-Brabant West en Stichting Mee West-Brabant/Stichting Spring. 
2      De portefeuillehouder Jeugd te mandateren tot ondertekening van de bijgevoegde 
overeenkomst.  
 

Onderwerp: 
Vaststellen Sociaal Plan en aangaan DVO ICT samenwerking West Brabant West  
 
Extern bericht: 
Ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling ICT West Brabant West is een Sociaal Plan 
overeengekomen tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk. 
Daarnaast wordt er een dienstverleningsovereenkomst aangegaan tussen de gemeente en de ICT 
WBW. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voorliggende Sociaal Plan ICT samenwerking West-Brabant West en de 
daaraan verbonden afspraken voor de overgang van het personeel naar de ICT samenwerking West 
Brabant West. 
2. Akkoord te gaan met de financiële gevolgen en de voorgestelde dekking.  
3. Aangaan van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente en ICT WBW. 
 

 


