
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 27 november 2018 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 20-11-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 20-11-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 27 november 2018 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. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Beheerkalender 2019-2023 
 
Extern bericht: 
Het onderhouds- en vervangingsprogramma voor het openbaar gebied, de Beheerkalender 2019-2022, is 
geactualiseerd en er is een nieuw planjaar aan toegevoegd. 
 
Besluit: 
1.      In te stemmen met het proces van de beheerkalender; 
2.      in te stemmen met de actualisatie van de beheerkalender 2019-2023 en 
3. de raad conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen om de hiervoor noodzakelijke kredieten 
beschikbaar te stellen middels vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging. 
 

Onderwerp: 
Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 BWB 
 
Extern bericht: 
De Belastingsamenwerking West-Brabant biedt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze in te 
dienen op de eerste begrotingswijziging 2019, naar aanleiding van de taakuitbreiding 'Waardering 
Onroerende Zaken' (WOZ) voor de gemeente Breda. Het college van burgemeester en wethouders stelt de 
gemeenteraad voor om in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 met de opdracht aan de 
Belastingsamenwerking West-Brabant om met een onderbouwde berekening te komen voor de verdeling van 
het voordeel voor de deelnemers. Deze berekening moet beschikbaar zijn voor het opstellen van de 
begroting 2020. 
 
Besluit: 
1. Door middel van bijgevoegd raadsvoorstel de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te 

geven op de 1e begrotingswijziging 2019 van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). 
2. De raad voor te stellen om in reactie op de eerste begrotingswijziging 2019 de Belastingsamenwerking 

West-Brabant te berichten dat kan worden ingestemd met de eerste begrotingswijziging en de BWB 
opdracht te geven om met een onderbouwde berekening te komen voor de verdeling van het voordeel 
voor de deelnemers. Deze berekening moet beschikbaar zijn voor het opstellen van de begroting 
2020. 

 

Manifest Verantwoord Inkopen 
 
Extern bericht: 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor overheden het Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen opgesteld. De gemeente Roosendaal heeft dit Manifest ondertekend. De gemeente 
Roosendaal wil een duurzame gemeente zijn en een actieve bijdrage leveren aan een schone, veilige en 
duurzame leefomgeving door duurzaamheid een integraal onderdeel van de eigen bedrijfsvoering te laten 
zijn en centraal te stellen bij plannen en projecten. Het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, 
gekoppeld aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, is een schakel om deze ambitie mogelijk 
te maken. 
 
Besluit: 
1. Wethouder Lok machtigen om het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen opgesteld door het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, te ondertekenen. 
2. Akkoord te gaan met het actieplan Maatschappelijk Verantwoordelijk Inkopen, conform bijgevoegd 

concept. 
3. Bijgesloten concept brief vaststellen. 
 

 


