
 
 
 
 
 

B&W Besluitenlijst vergadering d.d. 24-11-2015  
 
 

Nummer Portefeuillehouder Onderwerp 

Bgm-1 Burgemeester 
Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 17-11-
2015; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 17-11-2015 worden 
vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 24-11-2015 wordt bekrachtigd. 
 

Bgm-2 Burgemeester 
Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen. 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's. 
 

Bgm-3 Burgemeester 
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: 
Financiële verordening 2016 
 
Extern bericht: 
In mei 2014 heeft de gemeenteraad de nieuwe planning- en controlcyclus vastgesteld. Hierdoor en 
door ontwikkelingen ten aanzien van de wet Houdbare overheidsfinanciën en de schuldpositie van de 
gemeenten is aanpassing van de financiële verordening noodzakelijk. Het college van burgemeester 
en wethouders biedt de nieuwe financiële verordening 2016 ter vaststelling aan de raad aan. In de 
nieuwe verordening worden de gehanteerde uitgangspunten met name ten aanzien van 
bevoegdheden in de bestaande financiële verordening 2008 gehandhaafd. In de verordening wordt 
rekening gehouden met het streven naar een compacte begroting en jaarrekening. 
 
Besluit: 
1. De concept financiële verordening 2016 met bijgaand raadvoorstel aan de raad ter vaststelling voor 
te leggen. 
2. Het overzicht met de vergelijking tussen de oude, nieuwe en modelverordening van de VNG te 
verzenden naar de auditcommissie. 
3. De bestaande beleidsrichtlijnen inzake afschrijving, waardering en registratie van vaste activa 
Gemeente Roosendaal in te trekken vanaf de begroting en jaarrekening 2017. 
 

Onderwerp: 
Procedure begrotingswijzigingen en begrotingswijziging septembercirculaire 
 
Extern bericht: 
De procedure begrotingswijzigingen heeft als doel om bestuurlijke besluiten met financiële 
consequenties tijdig te verwerken in het financiële systeem waardoor het (financiële) inzicht wordt 
vergroot en daarmee de kwaliteit van advisering. 
 
Besluit: 
1. Voorgesteld wordt om alle adviesnota’s aan het college met materiële product overschrijdende 
financiële gevolgen ( > € 50.000) te laten voorzien van een begrotingswijziging en deze direct in het 
financiële systeem te verwerken. 
2. Voorgesteld wordt om materiële afwijkingen( > € 50.000) die programma overstijgend zijn door 
middel van een adviesnota in het college en viermaal per jaar, in april, juli (inclusief mei circulaire en 
Berap), oktober (inclusief septembercirculaire) en december (slotwijziging) naar de raad te brengen.  
3. Vaststellen van de begrotingswijziging van de septembercirculaire.  
 

Onderwerp: 
Vaststellen werkprogramma 2016 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het werkprogramma 2016 met de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) vastgesteld. In het werkprogramma staan de 
taken die de OMWB in 2016 voor onze gemeente uitvoert met de bijbehorende budgetten. Op basis 
van dit werkprogramma wordt door de OMWB ieder kwartaal verantwoording afgelegd. 
 
Besluit: 
Het werkprogramma 2016 met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Herfinanciering Borchwerf II CV 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal participeert voor 25% in de PPS-constructie Borchwerf II. Dit doet de 
gemeente samen met de gemeente Halderberge (eveneens 25%) en Heijmans Vastgoed (50%). Per 
31 december 2015 loopt de huidige rekening-courantovereenkomst met de Rabobank af. 
Herfinanciering is daarom noodzakelijk. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van vennoten 
van Borchwerf II CV d.d. 14 oktober 2015 is een compromis bereikt tussen de vennoten inzake de 
herfinanciering. Middels het raadsvoorstel kunnen de afspraken uit het compromis door de 
gemeenteraad bekrachtigd worden en wordt de raad uitgenodigd om wensen en bedenkingen kenbaar 
te maken aan het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de te verstrekken lening 
van de gemeente Roosendaal aan de CV en met betrekking tot het afgeven van een 
gemeentegarantie. 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met het raadsvoorstel ten behoeve van de herfinanciering van Borchwerf II CV. 
 

Onderwerp: 
Verkoop Nieuwstraat 37 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft conform de Kaders Vastgoed besloten om de 
Nieuwstraat 37 te verkopen aan JAWEL-bouw BV. JAWEL-bouw BV zal dit pand transformeren naar 
een appartementsgebouw. 
 
Besluit: 
Nieuwstraat 37 verkopen aan JAWEL-bouw voor een bedrag van € 850.000  excl. Overdrachtskosten. 
 

Onderwerp: 
Verkoop Charitasstraat 8 
 
Extern bericht: 
Het pand Charitasstraat 8 maakt onderdeel uit van de op 10 maart 2015 vastgestelde 
verkoopportefeuille van de gemeente Roosendaal. In de planning is aangegeven dat dit pand in 2015 
wordt verkocht. Met deze verkoop wordt uitvoering gegeven aan het besluit van 10 maart 2015 
 
Besluit: 
- verkopen van het pand Charitasstraat 8 voor een koopprijs van € 300.000 exclusief verschuldigde 
belasting. 
 

Onderwerp: 
Overbrenging archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats 
 
Extern bericht:. 
Na de overbrenging van de archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats komen deze 
archiefbescheiden ter beschikking van het publiek. Het gemeentearchief zal ervoor zorgen dat het 
publiek deze archiefbescheiden kan raadplegen. 
 
Besluit: 
In te stemmen met de overbrenging van de archiefbescheiden  door ondertekening van de in de 
bijlage opgenomen verklaring van overbrenging. 
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Onderwerp: 
Vangnetregeling 2015 
 
Extern bericht: 
Gemeenten die tekorten hebben op hun budget op grond van de Wet werk en bijstand/Participatiewet 
met betrekking tot budget “Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan gemeenten” (afgekort 
BUIG- middelen), dienen deze tekorten in beginsel op te vangen uit eigen middelen. Met ingang van 1 
januari 2015 is mogelijk een beroep te doen op een vangnetuitkering. Om voor deze vangnetregeling 
in aanmerking te komen moeten de tekorten boven een in deze Vangnet-regeling vastgestelde 
drempel uitkomen. Voor 2015 is deze drempel vastgesteld op 5%. Het bedrag waarmee het tekort 
tussen de 5 en 10% uitkomt, wordt dan voor de helft gecompenseerd. Komt het tekort boven de 10% 
uit, dan wordt dit deel volledig gecompenseerd. Voor de Gemeente Roosendaal wordt een tekort 
verwacht van ongeveer 11% (bruto), waardoor de een aanvraag voor deze vangnetregeling in 2016 
zal moeten plaatsvinden. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de procedure vangnetregeling 2015 in verband met tekort op Buig-middelen. 
2. In te stemmen met het leggen van de regie op de aanvraagprocedure vangnetregeling bij het 
Werkplein Hart van West-Brabant.  
3. In te stemmen met het raadsvoorstel Vangnetregeling 2015. 
 

 

 
 
 


