
 
 
 
 
 

         B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 9 DECEMBER 2014. 
 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 2 december 2014. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 2 december 2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 09-12-2014 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.  
 

Onderwerp: 
Raadsvragen ex artikel 39 RvO ter zake Vernielingen aan de Kasteelweide in Wouw – gericht aan 
B&W. 
 
Besluit: 
De antwoorden op de raadsvragen gericht aan B&W worden vastgesteld. 
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Onderwerp: 
Samenvoeging Steunpunt Huiselijk Geweld en Algemeen Meldpunt Kindermishandeling 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het jaarplan 2015 van organisatie Veilig Thuis 
vastgesteld. Veilig Thuis is de nieuwe organisatie die per 1 januari 2015 de taken van het huidige 
steunpunt huislijk geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling overneemt. Momenteel 
worden deze taken nog door verschillende organisaties uitgevoerd en apart gefinancierd. De 
samenvoeging is een verplichting die voorkomt uit de decentralisatie Jeugd per 1 januari 2015. De 
integratie van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld moet 
leiden tot een verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door één advies 
en meldpunt voor burgers en professionals in West Brabant en samenhang aan te brengen tussen de 
werkwijzen; één gezin, één plan, één regisseur. Namens de achttien gemeenten in West-Brabant 
fungeert de gemeente Breda als centrumgemeente. 
 
Besluit: 
1)      In te stemmen met de bestuurlijk richtinggevende  kaders (exclusief de financiële paragraaf), zoals 
deze in de commissie ZWO van de Regio West Brabant van 31 januari 2014 besproken zijn 
(bijlage 1). 
 
2)      In te stemmen met organisatorische aanhaking van Veilig Thuis aan SMO Breda (bijlage 2). 
 
3)      In te stemmen met het projectplan en de begroting van Veilig Thuis (bijlage 3). 
 
4)      Hiervoor de gemeente Breda, als centrumgemeente, een dienstverleningsovereenkomst met 
Veilig Thuis West-Brabant te laten sluiten. 
 
5)      Hiervoor een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Breda te sluiten (bijlage 4). 
 
6)      De bijdrage Veilig Thuis vast te stellen op € 7086,48 voor het gedeelte SHG en € 373.219,37 voor 
het gedeelte AMK (bijlage 5). 
 

Onderwerp: 
Transitie Jeugdzorg: Uitvoeringsplan Veiligheid in het stelsel Zorg voor Jeugd 
 
Extern bericht: 
De gemeenten in West-Brabant-west hebben een samenwerkingsprotocol afgesloten met de Raad van 
de Kinderbescherming. In de nieuwe Jeugdwet is opgenomen dat de gemeente en de Raad voor de 
Kinderbescherming afspraken maken over: de toeleiding naar het gedwongen kader (jeugdbescherming 
en jeugdreclassering), de samenwerking tijdens het raadsonderzoek, de afronding van het 
raadsonderzoek (wel/geen maatregel) en verderstrekkende maatregelen bij langdurige uithuisplaatsing. 
In het nieuwe stelsel Zorg voor Jeugd houdt de raad voor de kinderbescherming (onderdeel van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie) zijn rol als onafhankelijke landelijk werkende instantie. Dat betekent 
dat gemeenten en de raad voor de kinderbescherming vanaf 2015 intensief met elkaar gaan 
samenwerken. Belangrijk in de manier waarop samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming 
vorm krijgt is het uitgangspunt van korte lijnen, directe mogelijkheden van overleg en ‘warme’ 
overdrachten. Het samenwerkingsprotocol maakt onderdeel uit van bredere samenwerkingsafspraken 
met alle partijen die betrokken zijn bij hulpverlening in situatie waarbij de veiligheid van kinderen in het 
gedrang is. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de notitie Veiligheid in het stelsel Zorg voor Jeugd. 
2. In te stemmen met het samenwerkingsprotocol tussen gemeenten en de Raad voor 
de Kinderbescherming, conform de nieuwe Jeugdwet. 
3. De wethouder Jeugd te mandateren om namens het college het samenwerkingsprotocol te 
ondertekenen. 
4. De regionale werkwijze Veiligheid in het stelsel Zorg voor Jeugd in te bedden in de werkwijze van de 
lokale toegang. 
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Onderwerp: 
Stadskantoor / Binnenstad 
 
Extern bericht: 
Als het stadskantoor in Roosendaal, Stadserf 1, wordt gesloopt ontstaat er ruimte voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van het voormalige Klooster Mariadal, inclusief kloostertuin. Dit gebied direct ten noorden 
van het centrum voor Roosendaal moet nader worden ingevuld conform de plannen (mandjes) van Riek 
Bakker. Als het stadskantoor is gesloopt, sluiten het voormalige klooster en de reusachtige kloostertuin 
via de Dominéstraat rechtstreeks aan op het centrum. Het voornemen is om uiterlijk per 1 januari 2018 
op Stadserf 1 ruimte te geven aan de ontwikkeling Kloosterstraat/Stadserf zoals geschetst in het rapport 
‘Roosendaal, Gezonde stad’.Voor 31 maart 2015 moet een alternatieve locatie voor de huisvesting van 
bestuur en ambtelijke organisatie in beeld worden gebracht. Uitgangspunten bij de herhuisvesting zijn: 
in of nabij de binnenstad, geen nieuwbouw, voorkeur voor gemeentelijk vastgoed en krediet renovatie 
stadskantoor is taakstellend. Verdere planontwikkeling met betrekking tot Mariadal / Kloosterstraat moet 
voor 1 juni 2015 nader worden uitgewerkt. 
 
Besluit: 
1.       Dat het voornemen is om uiterlijk per 1 januari 2018 op Stadserf 1 ruimte te geven aan de 
ontwikkeling Kloosterstraat/Stadserf zoals geschetst in het rapport ‘Roosendaal, Gezonde stad’. 
 
2.       Dat er voor 31 maart 2015 een alternatieve locatie voor de huisvesting van bestuur en ambtelijke 
organisatie in beeld is gebracht. Uitgangspunt bij de herhuisvesting zijn: 
 
-          In of nabij de binnenstad. 
 
-          Geen nieuwbouw. 
 
-          Voorkeur gaat uit naar gemeentelijk vastgoed. 
 
-          Krediet renovatie stadskantoor is taakstellend. 
 
3.       Dat de verdere planontwikkeling met betrekking tot Mariadal / Kloosterstraat voor 1 juni 2015 
nader is uitgewerkt. 
 

 
 

 
  


