
 
 
 
 
 

         B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 25 NOVEMBER 2014. 
 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.18 november 2014. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 18 november 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 25-11-2014 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: 
De Toegang en subsidie HetPunt 
 
Extern bericht: 
De decentralisaties hebben als doel de zorgtaken dichterbij de burger te organiseren. De nieuwe taken 
vragen om een fundamenteel andere werkwijze. De gemeente Roosendaal wil deze decentralisatie 
gedachte implementeren door een groter beroep te doen op de eigen kracht van de burgers. Hiernaast wil 
de gemeente investeren in de samenwerking met aanbieders, zodat door nieuwe vormen van 
samenwerking effectievere en efficiëntere zorg ontstaat. Dit kan versterkt worden door de verschillende 
domeinen (Jeugd, WMO en Participatie) integraal op elkaar te betrekken en één integrale Toegang te 
organiseren. In juli 2014 heeft B&W van de gemeente Roosendaal besloten om één lokale, integrale en 
onafhankelijke Toegang voor het sociale domein te organiseren. Met het besluit rond de toegang Sociaal 
Domein in Roosendaal in juli 2014 heeft het college van B&W ook besloten de subsidie van HetPunt stop 
te zetten. Uitgangspunt voor het stopzetten van de subsidie is de visie dat de gemeente Roosendaal een 
integrale en onafhankelijke toegang (geformaliseerde netwerkorganisatie) in Roosendaal gaat 
organiseren waar de netwerkorganisatie HetPunt onderdeel van uit gaat maken. Nu er duidelijkheid is 
ontstaan voor 2015 is ook duidelijk geworden dat het noodzakelijk is de subsidie van HetPunt, die eerder 
dit jaar was stopgezet, nog één jaar te verlengen. 
 
Besluit: 
1.    Het college besluit om de subsidie aan HetPunt van € 83.197,- in 2015 te continueren. 
 
2.    Hiervoor de volgende Nadere Regel voor subsidieverstrekking 2015 vast te stellen: 
 
-       6.1.12 HetPunt 
 
3.    De nadere regels 2015 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
 

Onderwerp: 
Vaststellen werkprogramma 2015 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  
 
Extern bericht: 
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voert milieutaken voor de gemeente uit. Om de 
regie op de uitvoering van deze taken en de beheersing van de budgetten te houden, stelt het college een 
werkprogramma voor 2015 vast. Tussentijds kunnen er wijzigingen in het werkprogramma nodig zijn. Het 
college mandateert de verantwoordelijke portefeuillehouder wijzigingen in het werkprogramma 2015 aan 
te brengen. 
 
Besluit: 
1. Het werkprogramma 2015 met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen.  
 
2. Het aanbrengen van tussentijdse wijzigingen in het werkprogramma 2015 aan de verantwoordelijke 
portefeuillehouder te mandateren.  
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Onderwerp: 
Gewijzigde begroting 2015 van de WVS-groep 
 
Extern bericht: 
In overeenstemming met de wensen van de deelnemende gemeenten dient de WVS-groep een 
gewijzigde begroting 2015 in. Tot 8 december 2014 kunnen de deelnemende gemeenten hun zienswijzen 
inbrengen. Het college heeft hierover besloten de raad voor te stellen een zienswijze te geven waarin 
wordt ingestemd met de ingediende de gewijzigde begroting 2015 en er bij het dagelijks bestuur op wordt 
aangedrongen om inzicht te geven in het meerjarenperspectief. Het college doet tevens een dringend 
beroep op alle deelnemende gemeenten om vaart te maken met het herstructureringsplan teneinde de 
WVS-groep (financieel) toekomstbestendig te maken. 
 
Besluit: 
1. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2015 
van de WVS-groep. 
2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de gewijzigde begroting 2015. 
3. Het dagelijks bestuur op te dragen om inzicht te geven in het meerjarenperspectief.  
4. De gevolgen van de gewijzigde begroting 2015 van de WVS-groep (resterend dekkingstekort  
€ 80.000,-) mee te nemen met de Kadernota 2016.  
 

 
 


