
 
 
 
 
 

B&W-Besluitenlijst vergadering d.d. 01-12-2015 

 
  

 

Nummer Portefeuillehouder Onderwerp 

Bgm-1 Burgemeester 
Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 24-11-
2015; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 24-11-2015 worden 
vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 01-12-2015 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: 
Steunfonds huisuitzettingen 
 
Extern bericht: 
Huurders die in de problemen dreigen te raken met de betaling van hun huur, krijgen vanaf volgend 
jaar extra ondersteuning van de gemeente. Ook wordt er extra ingezet op het voorkomen van 
financiële  problemen. Het college wil hiermee zoveel als mogelijk ervoor zorgen dat mensen hun 
woning niet verliezen door huurachterstand, en weer uit de geldproblemen komen. De gemeente start 
hiervoor op 1 januari 2016 voor de periode van een jaar met een ondersteuningsfonds voor huurders 
van € 50.000,-. Hiermee wil de gemeente mensen de ruimte bieden om hun leven op orde te brengen 
en huurachterstand te voorkomen. Stichting Traverse gaat zorgen voor de uitvoering. Zij hebben nauw 
contact met mensen met betalingsproblemen en kunnen zo beoordelen wie welke ondersteuning nodig 
heeft. Naast ondersteuning bij de huurlasten moeten deelnemers ook de cursus ‘Rondkomen met 
Inkomen’ of een ander (schuld)hulpverleningstraject volgen. De aanspraak op het fonds verloopt via 
Traverse en kan dus niet door particulieren zelf gedaan worden. Afhankelijk van de resultaten wordt na 
een jaar bekeken of een structureel fonds nodig is. 
 
Besluit: 
1. De motie voor de opzet van een steunfonds huisuitzettingen te ondersteunen en bijgevoegde 
raadsmededeling vast te stellen. 
2. In 2016 een bedrag van € 50.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Steunfonds 
huisuitzettingen ten behoeve van uitvoering van het plan door Traverse. 
3. Gezien de kanttekeningen en risico’s de regeling in 2016 als pilot uit te voeren en medio oktober 
2016 of, indien daar eerder aanleiding toe is, de regeling Steunfonds Huisuitzettingen op haar 
effectiviteit en benodigde kosten te evalueren.  
4.  De uitvoering onder te brengen bij Traverse en hiertoe een overeenkomst aan te gaan.  
5. De raad te informeren dat we binnen bestaande budgetten het volgende realiseren:                           
                          
Ter verbetering van de schuldhulpverlening in Roosendaal wordt preventie op gebied van 
schuldhulpverlening uitgebreid  op scholen; Werkplein en inloopspreekuur van Traverse.  
 

Onderwerp: 
Beschikbaar stellen middelen uit IP 2015 t.b.v tractiemiddelen 
 
Extern bericht: 
Het college heeft uit het investeringsplan 2015-2018 een bedrag van € 49.000 beschikbaar gesteld 
voor de aanschaf van een arm klepelmaaier. 
 
Besluit: 
1. Beschikbaar stellen van een bedrag van € 49.000 voor de aanschaf van tractiemiddelen 2015. 
2. dit bedrag deels te dekken uit het restantkrediet 2014 ad € 17.000 en deels uit het krediet 2015 ad  
€ 32.000; 
3. de expiratiedatum van het krediet 2015 door te schuiven naar 31 december 2016. 
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Onderwerp: 
Landschapsontwikkeling GWEL II 
 
Extern bericht: 
In een vorige periode heeft de gemeenteraad kredieten beschikbaar gesteld een projectenprogramma 
voor groen, water, ecologie en landschap (GWEL). De meeste van die projecten zijn momenteel 
uitgevoerd. Het college legt nu een vervolgprogramma voor landschapsontwikkeling voor aan de 
gemeenteraad, GWEL II. In dit vervolgprogramma worden landschappelijke projecten voorgesteld 
zoals Ecologische Verbindingszones en Agrarisch Landschapsbeheer en er wordt ook ruimte gemaakt 
om kleine aanpassingen aan de parken te doen. 
 
Besluit: 
1. De raad voorstellen om: 
• het programma voor natuur- en landschapsontwikkeling GWEL II vast te stellen,  
• hiervoor kredieten beschikbaar te stellen van in totaal € 1.411.633 onder gelijktijdige verlaging van de 
kredieten van afgeronde projecten van € 449.261 en 
• de begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Aanvraag tegemoetkoming in schade m.b.t. De Gebrande Hoef 13 te Moerstraten 
 
Extern bericht: 
Arag Rechtsbijstand heeft namens de bewoners van De Gebrande Hoef 13 te Moerstraten een 
aanvraag om een tegemoetkoming in schade ingediend. Deze aanvraag is gebaseerd op het 
onherroepelijk geworden bestemmingsplan Moerstraten. Deze aanvraag is voorgelegd aan Stichting 
Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam, die heeft geoordeeld dat sprake is van een 
planologische verslechtering waaruit waardevermindering voortvloeit. Het college heeft 
overeenkomstig het uitgebrachte advies besloten om een tegemoetkoming in schade toe te kennen 
 
Besluit: 
1. Het advies van Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken over te nemen inzake de aanvraag van 
Arag Rechtsbijstand namens de bewoners van De Gebrande Hoef 13 om een tegemoetkoming in 
schade (planschade). 
2. Hiertoe aan de bewoners van De Gebrande Hoef 13 te Moerstraten een schadevergoeding (incl. 
rente) van € 8.669,47 toe te kennen en een bedrag aan recht (incl. rente) van € 305,36 terug te 
betalen. 
 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Borchwerf II veld B kavel B10 en B15 
 
Extern bericht: 
Het bestemmingsplan 'Borchwerf II veld B kavels B10 en B15' is opgesteld om nieuwe bouwgrenzen te 
regelen voor de kavels B10 en B15 te regelen. Ook worden in dit bestemmingsplan de bestemmingen 
'Groen' en 'Water' in 'Bedrijventerrein - 2' omgezet. Verder zijn de aanduidingen  van twee 
bedrijfswoningen, 'retentiegebied' en een gedeelte van de aanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijventerrein - reparatiebedrijf voor transportmiddelen' komen te vervallen. 
 
Besluit: 
De gemeenteraad een voorstel doen tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Borchwerf II veld B 
kavels B10 en B15'. 
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Onderwerp: 
Nadere regel Bibliotheekwerk 2016 en ophoging subsidieplafond Humanitas 
 
Extern bericht: 
De nadere regel voor subsidieverstrekking 2016 Bibliotheekwerk is vastgesteld. Het subsidieplafond 
voor de Stichting Humanitas is opgehoogd. 
 
Besluit: 
1. De Nadere regel voor subsidieverstrekking 2016 Bibliotheekwerk (3.3.3) vast te stellen. 
2. De maandelijkse voorschotbetalingen conform de begroting 2016 aan de Stichting Bibliotheek 
VANnU voor de maanden januari, februari en maart 2016 voort te zetten. 
3. Het subsidieplafond voor de Nadere regel ‘Praktische ondersteuning en maatschappelijke diensten’ 
(6.1.5) te verhogen met € 50.000 en daarmee de maximale subsidie voor Humanitas ten behoeve van 
integrale (vrijwillige) ondersteunende diensten 2016 vast te stellen op  
€ 119.000. 
4.  De subsidieperiode in de Nadere regel Transformatie Sociaal Domein (6.1.14) te beperken tot 
maximaal 3 jaar. 
5. De Nadere regels voor subsidieverstrekking 2016 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
 

Onderwerp: 
Vitale wijken en dorpen 
 
Extern bericht:. 
Het college informeert de raad met het raadsvoorstel voortgangsrapportave Vitale Wijken en Dorpen 
over de stand van zaken van diverse projecten uit het programma Vitale Wijken en Dorpen. 
Daarnaast stelt het college de raad voor om geld beschikbaar te stellen voor concrete vitaliteitsacties. 
Deze acties zijn gebaseerd op de dialoogrondes die eerder dit jaar in alle wijken en dorpen zijn 
gehouden. Bij de vitaliteitsacties is sprake van een gezamenlijke inspanning van gemeente, inwoners 
en maatschappelijke instellingen. De komende periode wordt er verder gewerkt aan nieuwe 
vitaliteitsacties. Voor deze acties legt het college de gemeenteraad later een raadsvoorstel voor. 
 
Besluit: 
Aan de raad voorstellen om: 
1. € 511.500 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen ten behoeve 
van de 1e tranche ‘Vitaal Roosendaal’. 
2. € 65.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve decentralisatie uitkeringen ten behoeve 
van de huisvesting van de Ruilwinkel. 
3. Het restant bedrag van de resterende oorspronkelijke middelen voor Kansen van Kalsdonk van  
€ 230.000 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen. 
4. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 

 
 
 


