
 
 
 
 
 

BW besluitenlijst vergadering d.d. 08-12-2015 

 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 01-12-2015; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 01-12-2015 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 08-12-2015 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: 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-
Noord  
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De bestaande 
gemeenschappelijke regelingen dienen hieraan te worden aangepast. Op 6 oktober 2015 heeft het 
college van burgemeester en wethouders het principebesluit genomen de Gemeenschappelijke 
Regeling Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord te wijzigen en de gemeenteraad om 
de wettelijk vereiste toestemming te vragen. De raad heeft in haar vergadering van 19 november jl. 
deze toestemming verleend. Het college heeft vervolgens formeel besloten tot wijziging van deze 
gemeenschappelijke regeling. 
 
Besluit: 
Op basis van de door de raad op 19 november 2015 verleende toestemming de 
Gemeenschappelijke Regeling Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) te 
wijzigen overeenkomstig bijgevoegd voorstel van het Dagelijks Bestuur van de RAV van 3 juli 2015. 
 

Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar tegen besluiten tot weigering dwangsommen n.a.v. beslissing op bezwaar 
m.b.t. doorzenden Wob-verzoek 
 
Extern bericht: 
Er was een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot doorzenden van een verzoek om 
informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) naar de provincie. Naar aanleiding 
van dit bezwaarschrift is tweemaal om een dwangsom en een proceskostenvergoeding verzocht. 
Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften heeft het college van burgemeester 
en wethouders besloten de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren, omdat er sprake is van misbruik 
van recht. 
 
Besluit: 
1. De bezwaren, in overeenstemming met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, 
niet-ontvankelijk te verklaren omdat er sprake is van misbruik van recht.  
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 

Onderwerp: 
Voteren ICT kredieten 
 
Extern bericht: 
Voor de financiering van ICT projecten zijn de in het investeringsplan 2015-2018 
kredieten opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders stelt met dit besluit de 
noodzakelijke middelen beschikbaar.  Het gaat hierbij om investeringen waarvan de lasten al zijn 
opgenomen in de begroting 2015. 
 
Besluit: 
1.   De onderstaande kredieten, die in het investeringsprogramma 2015-2018 zijn opgenomen, te 
voteren voor de financiering van ICT-projecten. 
-       ICT werkplek 2015   EURO 75.000,- 
 
-       ICT software 2015   EURO 760.000,- 
 
-       ICT servers & storage 2015   EURO 150.000,-  
2.    De vrijgevallen kapitaallasten in te zetten voor de financiering van de gezamenlijke ICT 
infrastructuur bij de regionale ICT beheerorganisatie ICT WBW. 
3.    Bijgevoegde administratieve begrotingswijziging hiervoor vast te stellen. De kapitaallasten zijn 
reeds opgenomen in de begroting 2015. 
4.    De einddatum van de kredieten vast te stellen op 31-3-2016. 
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Onderwerp: 
Regionale klachtencommissie Jeugd 
 
Extern bericht: 
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Daarbij is in de Verordening Jeugdhulp, 
welke ook op 1 januari 2015 in werking trad, geregeld dat het college van burgemeester en 
wethouders voorziet in een klachtenregeling. De 9 samenwerkende gemeenten in de regio hebben 
eenzelfde klachtenregeling opgesteld. Het college heeft ingestemd met de klachtenregeling jeugd. In 
het eerste kwartaal van 2016 zullen de leden van de klachtencommissie worden benoemd, zodat de 
klachtencommissie vanaf 1 april 2016 kan functioneren. 
 
Besluit: 
1.   De Klachtenregeling jeugd zoals bijgevoegd in bijlage 1 vast te stellen en in werking te laten 
treden op 1 april 2016. 
2.  De bevoegdheid tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 7 van de Klachtenregeling 
Jeugd te mandateren aan teamleider Toegang  en op te nemen in het Algemeen mandaat volmacht 
en machtigingsbesluit 2015.  
3.   De heer J. Buscop en mevrouw Y. Bons aan te wijzen  als secretaris van de Klachtencommissie 
Jeugd als bedoeld in artikel 3 van de Klachtenregeling Jeugd. 
4. De secretarissen van de Klachtencommissie van de gemeenten  Bergen op Zoom, Etten-Leur, 
Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, en Zundert  aan te wijzen als 
plaatsvervangend secretaris van de Klachtencommissie Jeugd als bedoeld in artikel 3 van de 
Klachtenregeling Jeugd. 
5. De secretaris van de Klachtencommissie Jeugd  te mandateren de selectieprocedure voor de 
leden van de Klachtencommissie uit te voeren en  op basis van het advies van de selectiecommissie 
 een voordracht aan het college te doen. 
6.   De vergoeding voor de leden van de Klachtencommissie Jeugd per zitting te bepalen op euro 
230,- voor de voorzitter en euro 160,-  voor de leden, exclusief een reiskostenvergoeding van euro 
0,28 per kilometer. 
7. Indien de zitting langer duurt dan 2,5 uur, de vergoeding voor ieder volgend uur voor zowel de 
voorzitter als de leden te bepalen op euro 50,-.   
8.  De jaarlijkse kosten van euro 250,- voor het werkbudget voor de commissie en de eenmalige 
kosten voor de sollicitatieprocedure van euro 1750,- te dekken uit uitvoeringsbudget Jeugd 
(kostenplaats 6715102).  
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Onderwerp: 
Inkoopcontracten NVTZ Jeugd 2016 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raamovereenkomst voor niet vrij toegankelijke 
jeugdhulp in 2016 vastgesteld. Met de raamovereenkomst legt de gemeente afspraken vast met 
jeugdhulpaanbieders over werkwijze en tarieven. De raamovereenkomst wordt als één uniforme 
raamovereenkomst ter ondertekening aangeboden aan de grootste jeugdhulpaanbieders in de regio: 
Amarant, Juzt, De Viersprong, GGZ Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, SDW, KoraalGroep en 
Praktijk Memo. Alle overige aanbieders kunnen zich sinds 18 november digitaal aanmelden via de 
website www.negometrix.com.  
De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Inwoners 
kunnen hiervoor terecht bij de jeugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
Wanneer er specialistische ondersteuning nodig is, dan ontvangen inwoners een indicatie waarmee 
zij terecht kunnen bij een van de aanbieders waarmee een raamovereenkomst is gesloten. 
De nieuwe raamovereenkomst introduceert een nieuwe werkwijze. In de oude systematiek werd de 
aanbieder betaald op basis van het aantal uur dat van een bepaald type ondersteuning is geleverd. 
In de nieuwe werkwijze worden aanbieders betaald op basis van de resultaten voor het gezin en het 
maatschappelijk effect. Deze resultaten en effecten worden beoordeeld door de jeugdprofessional 
van het CJG, samen met het gezin en de aanbieder. 
Met de nieuwe werkwijze krijgen aanbieders meer bewegingsvrijheid om verschillende (maatwerk-
)vormen van jeugdhulp te verlenen. Ook is er minder administratie voor gemeente en aanbieders, 
doordat aanbieders niet meer elk uur geleverde hulp hoeven bij te houden en te verantwoorden. 
De 9 samenwerkende gemeenten in West-Brabant West kopen met de raamovereenkomst 
gezamenlijk jeugdhulp in. Roosendaal werkt hiervoor samen met Bergen op Zoom, Etten-Leur, 
Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de memo Jeugdhulpcatalogus (bijlage A1). 
2. De raamovereenkomst Jeugdhulp 2016 Niet vrij toegankelijke zorg vast te stellen (bijlage A0). 
3. De tarievenlijst vast te stellen (bijlage A6). 
4. De wethouder Jeugd te mandateren om namens het college de overeenkomsten te ondertekenen. 
5. De raad te informeren via bijgevoegde raadsmededeling. 

 

Onderwerp: 
Onkruidbestrijding 2016 
 
Extern bericht: 
De gemeente heeft in 2014 en 2015 het onkruid op de verhardingen bestreden met Ecostyle Ultima. 
Vanwege veranderende regelgeving mag dit middel in de toekomst niet meer worden gebruikt. Om 
hier op in te spelen, is besloten om de onkruidbestrijding voortaan grotendeels uit te laten voeren 
met behulp van heet water. Hierdoor wordt onnodige afspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het 
oppervlaktewater voorkomen. Deze techniek wordt al vele jaren door diverse gemeentes met succes 
toegepast. Deze nieuwe manier van onkruidbestrijding is ongeveerd € 200.000 duurder dan de 
huidige werkwijze. De financiële consequenties worden meegenomen in bestuursrapportage 2016 en 
kadernota 2017. 
 
Besluit: 
1. Vanaf 2016 de onkruidbestrijding met heet water uit te laten voeren. 
2. De financiële consequenties hiervan mee te nemen in de bestuursrapportage 2016 en kadernota 

2017. 
3. De raad te informeren door middel van een raadsmededeling. 
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Onderwerp: 
Raamdienstverleningsovereenkomst Saver N.V. 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal heeft, in gezamenlijkheid met de overige deelnemende gemeenten, een 
nieuwe raamdienstverleningovereenkomst gesloten met Saver N.V. Op basis hiervan worden per 
onderdeel verdere afspraken gemaakt. 
 
Besluit: 
1. Instemmen met de raamdienstverleningsovereenkomst Saver met als ingangsdatum 1 januari 
2016. 
2. Wethouder Theunis te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering op 11 december 2015. 
 

Onderwerp: 
Liquidatie besloten vennootschappen Zwembad De Stok Exploitatie B.V. en Zwembad De Stok 
Eigendom B.V. 
 
Extern bericht: 
De besloten vennootschappen Zwembad De Stok Exploitatie B.V. en Zwembad De Stok Eigendom 
B.V.. worden eind 2015 geliquideerd. De activiteiten van het Zwembad De Stok zullen voor rekening 
en risico van Sportfondsen Nederland worden geëxploiteerd. 
 
Besluit: 
1. De algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschappen Zwembad De 
Stok Exploitatie B.V. en Zwembad De Stok Eigendom B.V. opdragen om de beide vennootschappen 
voor 31 december 2015 te liquideren. 
2. De algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschappen Zwembad De 
Stok Exploitatie B.V. en Zwembad De Stok Eigendom B.V. opdragen om de activa van  beide 
vennootschappen voor 31 december 2015 tegen boekwaarde over te dragen aan de gemeente 
Roosendaal. 
3. De overgedragen activa van de besloten vennootschappen Zwembad De Stok Exploitatie B.V. en 
Zwembad De Stok Eigendom B.V. zullen tegen kostprijs worden verhuurd aan Sportfondsen 
Nederland. 
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 Onderwerp: 
Vaststellen regionaal LMC plan 2016-2018 (van de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, 
Steenbergen, Woensdrecht en Halderberge). 
 
Extern bericht: 
Elk jaar verlaten jongeren de school zonder startkwalificatie. Zonder startkwalificatie maken zij 
minder kans op de arbeidsmarkt. Dit kan leiden tot persoonlijke en/of maatschappelijke problemen. 
Die jongeren moeten als het even kan beter worden toegerust om de arbeidsmarkt te betreden, 
zodat ze een betere uitgangspositie in de maatschappij krijgen. Landelijk, regionaal en ook lokaal is 
het verminderen van het aantal vroegtijdig schoolverlaters een belangrijk speerpunt en de 
gemeenten ontvangen hier middelen voor. 
Afgelopen periode is er samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen,  Woensdrecht en 
Halderberge gewerkt aan de uitvoering van het gezamenlijke LMC plan. De netwerksamenwerking 
leerplicht is van de grond gekomen en wordt als positief ervaren.  Tevens is er ingezet op  een 
sluitende melding & registratie, het bevorderen van de samenwerking tussen RMC partijen en 
trajectbegeleiding & herplaatsing. 
Vanaf 2016 starten we met de 5 samenwerkende gemeenten met een gezamenlijk LMC plan. We 
zullen deze periode inzetten op trajectbegeleiding, het projecten Roem&Poen en Dynamo.  De 
gemeenten zullen RMC budget beschikbaar stellen ten behoeve van het inkopen van individuele 
trajecten voor jongeren die een grote afstand tot het onderwijs hebben.  Ook zetten we in op een 
goede verbinding tussen onderwijs, arbeidsmarkt en kwetsbare jongeren. We werken aan een nog 
intensievere samenwerking tussen jeugdprofessionals en leerplichtambtenaren. 
Dit alles met het gezamenlijke doel :een zo hoog mogelijke reductie van VSV-ers en scheppen van 
voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en meest passende 
onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. 
 
Besluit: 
1.      Instemmen met het regionale LMC plan 2016-2018 en bijbehorende begroting. 
2.      Instemmen met het versturen van een gezamenlijk persbericht. 
 

Onderwerp: 
Ambitie de Toegang. 
 
Extern bericht: 
Dit jaar heeft de gemeente nieuwe verantwoordelijkheden erbij gekregen voor de jeugdhulp aan 
gezinnen en ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte, een beperking of 
ouderdomsverschijnselen. Op dit moment zijn er een aantal van deze diensten in het sociaal domein 
verdeeld over verschillende aanspreekpunten voor de inwoner. Samen met Stichting MEE en 
Traverse heeft de gemeente de ambitie om dit aanbod te vereenvoudigen, zodat er meer 
samenhang in het aanbod ontstaat en het voor Roosendalers eenvoudiger wordt om ondersteuning 
te ontvangen. 
De ambitie: “De Roosendaler één plek bieden voor alle vragen op het gebied van jeugd, wonen, 
werk, inkomen, welzijn en zorg. De inwoner kan hier rekenen op onafhankelijk en integraal advies en 
ondersteuning”. 
In 2015 is al begonnen met HetPunt, het Wmo-loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin samen te 
brengen tot een gemeentelijke toegang tot de diensten in het sociaal domein. De nieuwe ambitie 
borduurt voort op de ambitie van HetPunt en is in overleg met de partners tot stand gekomen. Het 
streven is om op 1-1-2017 deze ambitie te realiseren. 
De ambitie past binnen het eindbeeld dat het college van burgemeester en wethouders in juli 2014 
heeft vastgesteld: één lokale, integrale en onafhankelijke Toegang voor het sociale domein in 
Roosendaal. 
 
Besluit: 
De ambitie voor de Toegang tot het sociale Domein vast te stellen. 
 

 
 
 
 
 
 


