
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 22 november 2016 

 
 
 

Onderwerp 

1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14-11-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14-11-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 22 november 2016 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

Onderwerp: 
Voteren ICT kredieten 2016 
 
Extern bericht: 
Voor de financiering van ICT projecten zijn de in het investeringsplan 2015-2018 kredieten opgenomen. 
Het college stelt met dit besluit de noodzakelijke middelen beschikbaar. Het gaat hierbij om 
investeringen waarvan de lasten al zijn opgenomen in de begroting 2016. 
 
Besluit: 
1. De onderstaande kredieten, die in het investeringsprogramma 2016-2019 zijn opgenomen, te voteren 
voor de financiering van ICT-projecten. 
-      ICT werkplek 2016       EURO 100.000,- 
-      ICT randapparatuur 2016    EURO  15.000,- 
-      ICT software 2016       EURO 413.000,- 
2. De einddatum van de kredieten vast te stellen op 31-3-2017. 
3. Bijgevoegde administratieve begrotingswijziging hiervoor vast te stellen. De kapitaallasten zijn reeds 
opgenomen in de begroting 2016. 
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Onderwerp: 
Sociaal Plan West-Brabants Archief 
 
Extern bericht: 
In verband met de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief 1 juli 
2016 vanuit negen gemeenten (Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert) is voor de overgang van het personeel in overleg met 
het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) een Sociaal Plan opgesteld. In dit plan zijn afspraken 
gemaakt over de plaatsingsprocedure van het personeel (streefdatum indiensttreding is 1 januari 2017), 
de arbeidsvoorwaardenregeling die gevolgd gaat worden en over het verschil in arbeidsvoorwaarden 
tussen de oude en de nieuwe organisatie. Voor de gemeente Roosendaal betreft het 7 medewerkers 
(6,20 fte) die over zullen gaan naar de nieuwe GR. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voorliggende Sociaal Plan West-Brabants Archief (WBA) en de daaraan 
verbonden afspraken  voor de overgang van het personeel naar het West-Brabants Archief. 
2. Akkoord te gaan met de financiele gevolgen en de voorgestelde dekking. 
3. Aangaan van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) personele ondersteuning historisch 
informatiepunt tussen de gemeente en het WBA. 
4. De verdere afhandeling en ondertekening van de DVO op te dragen aan Wethouder Lok.    
 

Onderwerp: 
Verlenging contract TWB voor uitvoering jeugdgezondheidszorg 0-4 
 
Extern bericht: 
Het College heeft besloten het contract met Thuiszorg West Brabant voor de uitvoering van de 
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar met één jaar te verlengen. 
 
Besluit: 
Het huidige contract met Thuiszorg West-Brabant voor de uitvoering jeugdgezondheidszorg 0-4 met een 
jaar te verlengen. 
 

Onderwerp: 
Verhoging subsidieplafond OAB 2016 
 
Extern bericht: 
Voor de besteding van gelden in het kader van Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) geldt een 
cumulatieve bestedingsperiode van 6 jaar. Deze periode loopt eind 2016 af. In de nadere regels met 
betrekking tot de OAB-middelen is een jaarlijks subsidieplafond vastgesteld. Hierbij is in 2016 geen 
rekening gehouden met de besteding van beschikbare middelen van 2015 en voorgaande jaren. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in 2016 het subsidieplafond voor Onderwijs 
Achterstanden Beleid en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) eenmalig te verhogen. Verhoging van 
de subsidieplafonds betekent dat extra activiteiten voor OAB kunnen worden uitgevoerd en organisaties 
die in 2016 investeringen hebben gedaan ten behoeve van het VVE-aanbod hiervoor worden 
gecompenseerd. In 2016 is voor € 550.000,- aan extra OAB-activiteiten uitgevoerd. Voor VVE zijn 
aanvullende subsidieaanvragen ingediend door Kober en Stichting Peuterspeelzaalwerk Roosendaal. 
 
Besluit: 
1.    Het college wordt gevraagd in 2016 het subsidieplafond voor OAB eenmalig te verhogen van 
€600.000 naar €1.200.000 en het subsidieplafond voor VVE van €1.400.000 naar €1.550.000. 
2.    Hiervan een extra subsidie toe te kennen van €34.000 aan Kober en €334.000 aan Stichting 
Peuterspeelzalen Roosendaal.  
  

 

 
 


