
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 4 december 2018 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27-11-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 27-11-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 4 december 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: 
Herziening budgetten jeugdhulp 
 
Extern bericht: 
De werkbegroting jeugdhulp 2018 is budget neutraal herzien en meerjarig verwerkt. 
Dit betekent een technisch administratieve andere manier van begroten, die verder geen financiële 
gevolgen heeft. Het college van burgemeester en wethouders geeft hiervoor haar goedkeuring. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de herziene regionale werkbegroting Jeugdhulp 2018. 
2. De herziene regionale werkbegroting meerjarig budgetneutraal verwerken middels vaststelling van 

bijgevoegde ontwerp begrotingswijziging.  

Onderwerp: 
Plan van aanpak handhaven illegaal in gebruik genomen gemeentegrond 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om zonder haar toestemming in gebruik 
genomen gemeentegronden te reguleren (veelal zal dit openbaar snippergroen betreffen).  
Het zonder toestemming van de gemeente in gebruik nemen van gemeentegronden leidt tot 
rechtsongelijkheid. Het is niet uit te leggen dat een deel van de inwoners verzoekt om gemeentegrond te 
mogen kopen en daarvoor betaalt. En andere inwoners gemeentegrond zonder toestemming in gebruik 
nemen. Er kunnen redenen zijn waarom iemand de ingebruikname niet heeft gemeld. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat een inwoner een huis heeft gekocht en dat bij de aankoop de verkoper geen juiste informatie heeft 
verstrekt. Op zich begrijpelijk maar geen motief om gemeentegrond om niet in gebruik te laten, terwijl 
anderen daarvoor moeten betalen. 
Met de gemeenteraad is afgesproken snippergroen, waar dat mogelijk is, te koop aan te bieden. Ook 
degenen die grond zonder toestemming in gebruik hebben genomen krijgen de kans om deze grond alsnog 
te kopen, tenzij dit strijdig is met het beleid of de gemeente de grond zelf nodig heeft of wil houden. Strijd 
met beleid kan er bijvoorbeeld zijn indien de grond in de Hoofd Groenstructuur ligt of omdat in de grond 
aanwezige kabels en leidingen verkoop voor de gemeente in de weg staat. 
Indien er niet tot koop kan worden gekomen zal het gebruik (zelf) beëindigd dienen te worden. Bij niet 
beëindiging zal de gemeente hierop handhavend optreden. 
Om teleurstelling te voorkomen is het advies aan kopers van snippergroen om vooraf uit te zoeken of de 
grond eventueel bebouwd mag worden, of alleen als groenstrook of tuin mag worden ingericht.  
 
Besluit: 
1. Te besluiten tot het handhaven van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond; 
2. daartoe bijgevoegd plan van aanpak met een uitvoering in tranches vast te stellen; 
3. het uitgangspunt te hanteren kopen of het gebruik beëindigen; 
4. de raad te informeren met bijgevoegde raadsmededeling; 
5. een werkbudget van € 50.000 beschikbaar stellen voor de 1e tranche en te dekken uit de verkoop 

van gronden; 
6. bijgevoegde begrotingswijziging voor 2019 vaststellen. 
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Onderwerp: 
Dienstencheques 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de dienstencheques als middel voor 
kwetsbare inwoners om extra diensten ter ondersteuning in het dagelijks leven te continueren. Met 
dienstencheques kunnen kwetsbare inwoners zowel huishoudelijke diensten als andere vormen van 
ondersteuning zoals het doen van boodschappen, hulp bij het voeren van de administratie in te kopen. Dit 
kan vanaf 1 maart 2019 zowel bij de aanbieders van HbH (=hulp bij het huishouden) als bij het 
LeerWerkbedrijf van het ROC Kellebeek. Bij het ROC kunnen inwoners gebruik maken van een uitgebreid 
dienstenaanbod door leerlingen van het ROC. Hiermee ontstaat een win-win situatie: inwoners kunnen 
gebruik maken van een uitgebreider aanbod aan ondersteunende diensten en leerlingen doen werkervaring 
op. Dienstencheques zijn vanaf 1 maart 2019 verkrijgbaar via WegWijs Roosendaal en kosten 5 euro per 
cheque. 
 
Besluit: 
1.      De dienstencheques te continueren voor de doelgroep Wmo-geindiceerden en geregistreerde 
mantelzorgers. 
2.     De doelgroep uit te breiden met de doelgroep niet Wmo-geindiceerden die in een kwetsbare positie 
dreigen te raken door de dienstencheque ook in te zetten als voorliggende voorziening. 
3.      De kosten per cheque per inwoner vast te stellen op 5 euro vanaf 1 maart 2019 en het maximaal 
aantal dienstencheques per gezin te maximeren op 52 per jaar. 
4.      Het dienstenaanbod uit te breiden met ondersteuningsdiensten geleverd door het LeerWerkbedrijf 
van ROC Kellebeek. 
5.     Het dienstenaanbod verder te beperken tot de leveranciers HbH+, zijnde TWB, Groenhuysen en 
Axxicom en de afspraken hierover met TZOrg, DAT en Thuiszorg Mathilde te beëindigen. 
6.     Aan de dienstencheques een budgetplafond te koppelen van 261.000 euro in 2019 en van 231.500 
euro vanaf 2020. 
7.     De uitgifte van dienstencheques te beleggen bij WegWijs. 
8.     De raad te informeren middels bijgevoegde concept raadsmededeling. 

Onderwerp: 
Verkoop woningen Gastelseweg 
  
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de verkoop van drie woningen aan de 
Gastelseweg (nummer 239, 243 en 245) aan Atik Holding B.V. 
Er wordt een procedure gestart om de bestemming op de percelen te wijzigen in niet-Wonen.  
 
Besluit: 
1. De woningen aan de Gastelseweg 239, 243 en 245 aan Atik Holding B.V. te verkopen tegen een 

totaal bedrag van  
€ 200.000,--; 

2. een planologische procedure te starten om de bestemming van deze percelen te wijzigen conform 
de daarover gemaakte afspraken met Caprev Holding II B.V.; 

3. de netto-opbrengst van deze transactie te storten in de bestemmingsreserve Vastgoed en daartoe 
bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 

Onderwerp: 
Najaarsbrief Financiën 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Najaarsbrief Financiën en biedt deze 
aan de gemeenteraad aan. 
 
Besluit: 
1.    Akkoord gaan met het voorstel tot dekking van de uitkomsten van de septembercirculaire 2018, zoals 
aangegeven in de Najaarsbrief financiën, inclusief de bijbehorende begrotingswijziging. 
2.     Akkoord gaan met verzending naar de Raad.  
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Onderwerp: 
Wijziging parkeernormen stadsoevers en het centrum, binnen de ring 
 
Extern bericht: 
De parkeernormen voor Stadsoevers en de autoluwe binnenstad worden naar beneden bijgesteld. Hierdoor 
sluit de parkeernorm beter aan bij de kenmerken van deze gebieden. In 2019 worden de parkeernormen in 
de andere gebieden van de gemeente Roosendaal bezien. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het wijzigen van de Nota Parkeernormen 2011 voor het gebied Stadsoevers. 
2. In te stemmen met het wijzigen van de Nota Parkeernormen 2011 voor het autoluwe gebied van het 

centrum. 

 


