
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 6 december 2016 

 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 29-11-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 29-11-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 6 december 2016 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: 
Regeling gemeenschappelijke rechtspositionele kamer in De6 verband 
 
Extern bericht: 
De gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Zundert en Roosendaal werken in het kader 
van D6 in toenemende mate samen en willen nu komen tot een gemeenschappelijke kamer voor de 
behandeling van bezwaarschriften op rechtspositioneel terrein. Daartoe wordt door de betrokken 
gemeenten een gelijkluidende Regeling gemeenschappelijke rechtspositionele kamer vastgesteld. Er wordt 
naar gestreefd op 1 januari 2017 feitelijk van start te gaan. 
 
Besluit: 
1. Besluiten voornemens te zijn tot vaststelling van de Regeling gemeenschappelijke rechtspositionele 
kamer zoals bijgevoegd. 
2. Dit besluit voor instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad. 
3. De gemeenteraad na definitieve besluitvorming informeren middels bijgaande raadsmededeling. 
4. De Werkgroep Juridische Zaken De6 verzoeken de selectieprocedure voor de voorzitter, leden en het 
secretariaat van de Gemeenschappelijke rechtspositionele kamer uit te voeren en te komen tot een 
voordracht tot benoeming. 
5. De vergoeding voor de leden van de Gemeenschappelijke rechtspositionele kamer per zitting te bepalen 
op € 200 voor de voorzitter en € 175 voor de leden, exclusief een reiskostenvergoeding van € 0,28 per 
kilometer. 
 

Onderwerp: 
Veilig Thuis 2017 
 
Extern bericht: 
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
Deze taak heeft het college van burgemeester en wethouders belegd bij Veilig Thuis. Voor de uitvoering 
van de taken rondom de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling heeft het college de 
dienstverleningsovereenkomst met Veilig Thuis voor 1 jaar verlengd. Daarnaast heeft het college het 
bestuurlijk kader voor Veilig Thuis vastgesteld en ingestemd met de oprichting van een stuurgroep Veilig 
Thuis om zo de aansturing van Veilig Thuis te versterken en te borgen. Namens de gemeente Roosendaal 
zal wethouder van Poppel zitting nemen in deze stuurgroep. 
 
Besluit: 
1.    Instemmen met de vorming van een Stuurgroep voor Veilig Thuis West- Brabant, 
2.    Het “bestuurlijk kader” (de opdracht) voor Veilig Thuis West-Brabant vaststellen. 
3.    Instemmen met verlenging van de looptijd van de huidige Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis 
West-Brabant met één jaar, tot 31-12-2017 en de stuurgroep voor Veilig Thuis West-Brabant opdragen 
een voorstel uit te werken voor het vernieuwen van de bestuurlijk-juridische samenwerkingsafspraken voor 
Veilig Thuis West-Brabant. 
4.    Burgemeester en wethouders van Breda mandaat verlenen voor het nemen van beslissingen zoals 
genoemd in artikel 5, a t/m d van de huidige Dienstverleningsovereenkomst, omtrent de verlening van de 
subsidie aan Veilig Thuis West- Brabant. 
5.    Instemmen met het voorstel van de gemeente Breda: handhaven van het financiële niveau van 2016, 
een bijdrage van elke gemeente à € 5,28 per inwoner. Voor de gemeente Roosendaal komt dit op  
€ 406.288,27. 
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Onderwerp: 
HPO 2017 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) 2017 
vastgesteld. De gemeenteraad heeft het budgetrecht en stelt een besluit tot wijziging van de begroting vast. 
De aanvragen zijn beoordeeld op nut, noodzaak en op soberheid en doelmatigheid. Het HPO 2017 bevat 
aanvragen waarvoor financiële middelen beschikbaar worden gesteld aan schoolbesturen voor primair, 
speciaal en voortgezet onderwijs. De gehonoreerde aanvragen hebben betrekking op constructiefouten, 
eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair en huur sportterrein. Daarnaast wordt het krediet 
voor het verwijderen van noodlokalen verlengd en opgehoogd. Hiermee gaat een investeringsbedrag 
gepaard van € 225.258 euro. Met de schoolbesturen is overleg gevoerd over de aanvragen van het 
voorliggend HPO 2017. 
 
Besluit: 
1.    Het Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) 2017 vast te stellen en de daarin genoemde 
bekostigingsbedragen als maxima te beschouwen, waarmee het bekostigingsplafond wordt vastgesteld. 
2. De financiële consequenties hiervan mee te nemen bij de Bestuursrapportage 2017 en in de daarbij op 
te stellen begrotingswijziging. 
 

Onderwerp: 
Ontwikkeling Stadsoevers 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de benodigde besluiten te nemen om de 
hernieuwde ontwikkeling van Stadsoevers in gang te zetten. Het betreft onder andere het in procedure 
brengen van bestemmingsplan en exploitatieplan, het warmteplan en het kwaliteitskader voor het openbaar 
gebied. 
 
Besluit: 
1. Het ontwerpbestemmingsplan Stadsoevers in procedure te brengen op basis van de inhoud van het 
bijgevoegde ontwerp; 
2. het ontwerpexploitatieplan Stadsoevers in procedure te brengen op basis van de inhoud van het 
bijgevoegde ontwerp, alsmede het in procedure brengen van het intrekkingsbesluit van het Exploitatieplan 
2009 Spoorhaven 1e fase; 
3. het ontwerp Stap 3 besluit Stadsoevers in procedure te brengen op basis van de inhoud van het 
bijgevoegde ontwerp; 
4. het ontwerp warmteplan Stadsoevers Roosendaal in procedure te brengen op basis van bijgevoegd 
ontwerp; 
5. het ontwerp kwaliteitskader Stadsoevers in procedure te brengen op basis van bijgevoegd ontwerp; 
6. welstandscriteria Stadsoevers ter aanvulling van de Welstandsnota op te laten stellen; 
7. de gemeenteraad voor te stellen een eenmalige agiostorting ten bedrage van twee miljoen Euro in 
Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V. te doen en garant te staan voor een bedrag van maximaal acht 
miljoen voor de lening die Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V. aantrekt bij de BNG met een looptijd 
van maximaal 10 jaar; 
8. het raadsvoorstel en -besluit vast te stellen voor wat betreft beslispunt 7. 
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Onderwerp: 
Broedplaats innovitapark 
 
Extern bericht  
Stadsoevers-Oost wordt ontwikkeld tot een interessant gebied voor leren, werken en leven. Een van de 
projecten hierin is “broedplaats/incubator Innovitapark”, waar bestaande en startende bedrijven op het 
gebied van gezond leven, welzijn, zorg en innovatie een plek kunnen vinden. In de broedplaats komt ook 
ruimte voor experimenten en startups door MBO en HBO studenten, en voor samenwerkingsprojecten 
tussen onderwijs en ondernemers. 
Lokale ondernemers, onderwijs, starterscentrum, Care Innovation Center en gemeente werken samen aan 
de realisatie van dit project. Gezamenlijk nodigen zij bedrijven uit mee te werken aan- en zich te vestigen in 
de broedplaats. 
 
Besluit: 
1. te besluiten het pand aan de Oostelijke Havendijk 13 te ontwikkelen tot "broedplaats/incubator 
innovitapark roosendaal"; 
2. geen afschrijving toe te passen; 
3. daartoe bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 
 

 


