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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.25 november 2014. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25 november 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 02-12-2014 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: 
Deelname Stedennetwerk G32 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal gaat vanaf januari 2015 definitief deelnemen aan het Stedennetwerk G32. Het 
college van burgemeester en wethouders stelt dat de deelname aan het stedenverband meerwaarde heeft 
voor het aanpakken en oplossen van ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken 
cq. grootstedelijke problematiek binnen onze gemeente. Via het netwerk kan Roosendaal direct profiteren 
van korte lijnen en directe contacten met verschillende ministeries, politiek Den Haag en Europa. Binnen 
het college zijn de portefeuillehouders primair verdeeld naar de verschillende beleidsdomeinen (drie 
pijlers), waar de G32 zich mee bezig houdt, inclusief de beleidsondersteuning vanuit de ambtelijke 
organisatie. Zo zal de burgemeester deelnemen in het Algemeen Bestuur van het stedennetwerk. De 
portefeuillehouder voor het sociaal domein neemt deel aan de bestuurlijke overlegtafel binnen de sociale 
pijler. De post binnen de pijler economische en werk zal worden ingevuld door de portefeuillehouder 
Economische zaken en de wethouder Ruimtelijke Ordening zal zich verbinden aan de fysieke pijler. 
 
Besluit: 
Instemmen met de toedeling van portefeuillehouders binnen de verschillende beleidsdomeinen van de G32 
 
Algemeen Bestuur: 
Burgemeester J. Niederer (vervanging 1e loco T. Theunis) 
 
Sociale pijler: 
Wethouder H. Polderman (vervanging H. Verbraak) 
 
Pijler Economie en Werk: 
Wethouder H. Verbraak (Vervanging C. Lok) 
 
Fysieke pijler: 
Wethouder T. Theunis (vervanger C.Lok) 
 

Onderwerp: 
Overdracht van parkeercontrole naar Parkeer Beheer Roosendaal B.V. 
 
Extern bericht: 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt het toezicht op het parkeren op straat dat nu nog onder aansturing 
van het gemeentelijke team Veiligheid, Toezicht en Handhaving plaatsvindt, ondergebracht bij Parkeer 
Beheer Roosendaal B.V. Hiermee zijn alle uitvoerende parkeertaken weer in één organisatie 
ondergebracht. Daarmee wordt beoogd om de efficiency en de effectiviteit van deze taken te vergroten. De 
gemeente sluit voor de uitvoering van de parkeertaken een dienstverleningsovereenkomst af met Parkeer 
Beheer Roosendaal B.V. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voorstel van de directie om het toezicht op het straat parkeren dat momenteel 
wordt uitgevoerd onder de ambtelijke aansturing van de teamleider Veiligheid Toezicht en Handhaving én 
de daarmee samenhangende afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, per 1 januari 2015 onder te 
brengen bij Parkeer Beheer Roosendaal B.V. 
 
2. De verdere afhandeling en ondertekening van de DVO met Parkeer Beheer Roosendaal B.V. en het 
werkprogramma 2015, in handen te stellen van de verantwoordelijke directeur. 
 
3. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Voorlopige Raamdienstverleningsovereenkomst Saver 2015 
 
Extern bericht: 
Door de gemeente Roosendaal is de raamdienstverleningsovereenkomst met Saver per 1 januari 2015 
formeel opgezegd. Aanleiding was het feit dat de raamdienstverleningsovereenkomst niet voldoende ruimte 
gaf om zakelijke afspraken met elkaar te maken. Om te beschikken over een juridische basis om opdracht 
aan Saver te kunnen verstrekken voor 2015 is dit jaar gewerkt aan een nieuwe 
raamdienstverleningsovereenkomst waarover tussen gemeente en Saver overeenstemming bestaat. In de 
loop van 2015 vinden gesprekken plaats door Saver en de deelnemende gemeenten met als doel een 
raamdienstverleningsovereenkomst vast te stellen die door alle deelnemende gemeenten wordt gedragen. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de raamdienstverleningsovereenkomst Saver 2015. 
2. 2015 te benutten om de raamdienstverleningsovereenkomst Roosendaal 2015 om te zetten naar een 
raamdienstverleningsovereenkomst die door de aandeelhouders wordt gedragen. 
 

 


