
 
 
 
 
 

         B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 18 NOVEMBER 2014. 
 
 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 11 november 2014. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 11 november 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 18-11-2014 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: 
Toelage agressiecoordinatoren 
 
Extern bericht: 
Ambtenaren krijgen met regelmaat te maken met agressie en geweld tijdens het uitoefenen van hun functie, zo 
ook de medewerkers van de gemeente Roosendaal. Bij agressie-incidenten is het belangrijk dat adequate 
opvang voor het slachtoffer aanwezig is, het incident wordt geëvalueerd, dat melding of zelfs aangifte van het 
incident wordt gedaan etc. Bij deze taken speelt de direct leidinggevende van het slachtoffer uiteraard een 
belangrijke rol. Maar aangezien agressie een specifiek onderwerp betreft, beschikt de organisatie over 
adequaat opgeleide agressiecoördinatoren. De agressiecoördinatoren vervullen in nevenfunctie een 
belangrijke rol binnen onze organisatie. Daarom is voorgesteld hen bij goed functioneren een gratificatie te 
verstrekken. 
 
Besluit: 
1. Te besluiten tot het toekennen van een jaarlijkse gratificatie voor elke goed functionerende 
agressiecoördinator.  
 
2. Te besluiten tot het vaststellen van de gratificatie op 119,34 euro per persoon per jaar. 
 

Onderwerp: 
Transitie Jeugdzorg: Overeenkomsten Niet vrij toegankelijke zorg 2015 en Landelijk Werkende Instellingen 
 
Extern bericht: 
In de regio West-Brabant West zijn contracten gesloten met Amarant, De Viersprong, GGZ Breburg, GGZ 
Westelijk Noord-Brabant en SDW voor de jeugdhulp in 2015. De gemeenten zijn nog in gesprek met Juzt om 
tot een contract te komen. Overige aanbieders kunnen zich vanaf vandaag melden voor deelname via een 
raamovereenkomst. Met de contracten wordt de zorgcontinuïteit geregeld voor alle jeugdigen die hulp 
ontvangen en nodig hebben. Vrijgevestigde aanbieders en aanbieders van buiten West-Brabant West kunnen 
hun dienstverlening in de regio aanbieden. Zij kunnen daartoe vanaf 19 november via een digitaal formulier 
een raamovereenkomst met de gemeenten sluiten.  
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de zes overeenkomsten met de 6 grote aanbieders uit het Regionaal Transitie 
Arrangement (Amarant, De Viersprong, GGZ Breburg, GGZ WNB , Juzt en SDW Zorg). 
2. In te stemmen met de raamovereenkomst voor overige aanbieders; In te stemmen met de tarievenlijst NVTZ 
Jeugdhulp WBW. 
3. In te stemmen met de overeenkomsten voor Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering, uitgevoerd door 
Landelijk Werkende Instellingen (William Schrikker Groep, Leger des Heils, St. Christelijke Jeugdzorg). 
4. Voor hoogspecialistisch aanbod, zoals benoemd in het Landelijk Transitie Arrangement aan te sluiten bij de 
inkoopafspraken die door de VNG zijn gemaakt. 
5. De wethouder Jeugd mandateren om namens het college de overeenkomsten te ondertekenen. 
6. De raad te informeren via de bij de adviesnota gevoegde raadsmededeling. 
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Onderwerp: 
Definitief besluit treffen GR Werkplein Hart van West-Brabant. 
 
Extern bericht: 
Op 16 september 2014 heeft het college besloten de raad om toestemming te vragen een 
Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant aan te gaan met de gemeenten Etten-Leur, 
Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. De raad heeft in de vergadering van 29 oktober jl. deze 
toestemming verleend. Het college dient na de toestemming van de raad formeel te besluiten tot het treffen 
van de Gemeenschappelijke Regeling. 
 
Besluit: 
-         Op basis van de door de raad  op 29 oktober jl. verleende toestemming de Gemeenschappelijke 
Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant te treffen, waarbij samen met de 
gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert het openbaar lichaam Werkplein Hart van 
West-Brabant wordt opgericht. 
 
-          Wethouder Hans Verbraak aan te wijzen als lid van het Algemeen bestuur van het Werkplein Hart van 
West-Brabant en wethouder Hugo Polderman als plaatsvervangend lid. 
 
-          De (beoogd) directeur van het Werkplein al die rechtshandelingen en handelingen te mandateren welke 
nodig zijn om het Werkplein per 1 januari 2015 te laten functioneren. 
 

 


