
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 11 december 2018 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 04-12-2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 04-12-2018 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 11 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. 
 
Deze week geen ingekomen stukken. 
 
Besluit: 
N.v.t. 
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Onderwerp: 
Indexering begroting JGZ 0-4 jaar en plustaken 2019 
 
Extern bericht: 
De gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de Jeugd-
gezondheidszorg (JGZ) voor kinderen van 0-19 jaar. Voor de uitvoering van de 
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar heeft vorig jaar met zes gemeenten (Roosendaal, Rucphen, 
Moerdijk, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) een aanbestedingstraject 
plaatsgevonden, waarbij separate overeenkomsten zijn gesloten tussen deze gemeenten en 
Thuiszorg West-Brabant (TWB) die als winnende partij uit de aanbesteding is gekomen. In het 
contract dat de gemeente heeft afgesloten met Thuiszorg West-Brabant voor de uitvoering van de 
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, is bepaald dat de opdrachtnemer de mogelijkheid heeft om jaarlijks 
per 1 januari de tarieven te indexeren, voor het eerst op 1 januari 2019. Thuiszorg West-Brabant 
heeft een begroting ingediend voor 2019 waarin de kosten voor het uitvoeren van het 
basistakenpakket zijn verwerkt en een indexering van 3,65% is opgenomen. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de voorgestelde indexering binnen 
de begroting Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 2019'. 
Daarnaast is besloten om voor 2019 de volgende plusproducten af te nemen bij Thuiszorg West-
Brabant: Voorzorg, Vroeg- en Voorschoolse Educatie, Video-Hometraining en Praktische 
thuisbegeleiding. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de indexering van de kostprijs per kind van 3,65% binnen de begroting 

2019 van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. 
2. Voor 2019 de volgende plustaken af te nemen bij TWB: voorzorg, VVE, Video-Hometraining, 

Praktische thuisbegeleiding. 

Onderwerp: 
Ontvlechting DIV uit DVO-Roosendaal en invlechting DIV in Werkplein 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal levert de dienst Documentaire Informatie Voorziening (DIV) aan het 
Werkplein Hart van West-Brabant. Vanaf 1 januari 2019 wil het Werkplein deze werkzaamheden zelf 
doen. De medewerkers die deze werkzaamheden doen, komen in dienst bij het Werkplein Hart van 
West-Brabant. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de overgang van 2,18 fte. medewerkers Documentaire Informatie 

Voorziening (DIV) naar het Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein), conform de 
genomen besluiten door het dagelijks en algemeen bestuur van het Werkplein. 

2. In te stemmen om het vastgestelde Sociaal Plan Werkplein (2015) ook op deze medewerkers 
van toepassing te verklaren. 

3. In te stemmen met het dekken van 7.500 euro binnen de kostenplaats 5110455 ondersteuning 
Werkplein Hart van West-Brabant. 

4. De dienstverleningsovereenkomst tussen het Werkplein en de gemeente Roosendaal over 
ondersteunende diensten op deze besluitvorming aan te passen. 

5. De verdere afhandeling en ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst te 
mandateren aan de directeur Interne dienstverlening en communicatie. 
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Onderwerp: 
Asfalteren van de tegelfietspaden in het Heistedepad en het zuidelijk deel van de Bergrand 
 
Extern bericht 
Het fietspad tussen Onyxdijk en Flintdijk, tegenwoordig Heistedepad geheten, heeft veel schade 
opgelopen door de storm van 26 juli 2018. In de huidige concept planning van beheer staat de 
reconstructie van het fietspad gepland voor 2024. Echter door de stormschade heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten dit fietspad incl. de verdwenen Hoofdstructuur Bomen op 
korte termijn te herstellen. Het fietspad krijgt een asfaltverharding en daarmee lossen we gelijk het 
wortelschade probleem op. De Hoofdstructuur Bomen herstellen we met nieuwe bomen. Aanvullend 
pakken we het fietspad in het meest zuidelijk deel van de Bergrand op dezelfde manier aan. Hier is 
regelmatig sprake van wateroverlast en wortelschade. 
 
Besluit 
1.     Het fietspad Heistedepad en de fietspaden in het zuidelijk deel van de Bergrand te 
reconstrueren in asfalt; 
2.      
a.     daarvoor een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van EURO 110.000; 
b.     de lasten ter grootte van EURO 3.575 worden gedekt uit de beschikbare ruimte a.g.v. verlaging 
van het krediet 77.210.308 “Kwaliteitsslag fietspaden fase 1”; 
c.     de exploitatietermijn te beëindigen op 31-12-2019; 
3.     de bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen. 

Onderwerp: 
Aanschaf machines 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot de aanschaf van een zogenaamde 
exoten bestrijdingsmachine. Exoten zijn uitheemse planten die van oorsprong niet in Nederland 
voorkomen en enorme overlast veroorzaken (Japanse Duizendknoop, Vogelkers en Watercrassula). 
De aanschaf van deze machine is noodzakelijk omdat de toename van exoten de laatste jaren 
explosief te noemen is. 
De machine is multifunctioneel en kan ook ingezet worden voor het beheersen van onkruid bij 
gevelranden en boomspiegels en het schoonmaken van openbare urinoirs. 
 
Besluit: 
1. € 30.000,- Beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanschaf van een exoten-

bestrijdingsmachine. 
2.       De exploitatietermijn vaststellen op 31-12-2019. 
3.       De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

Onderwerp: 
Managementletter 2018 van Deloitte. 
 
Extern bericht: 
Accountantskantoor Deloitte heeft op basis van de meerjarenovereenkomst met de gemeente 
Roosendaal de tussentijdse controle uitgevoerd. De bevindingen zijn vastgelegd in de 
managementletter. Aan de gemeenteraad wordt een bestuurlijke samenvatting gestuurd. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft nu een reactie op de managementletter vastgesteld en 
neemt de aanbevelingen van Deloitte (deels) over. 
 
Besluit: 
Team ID&C (cluster Financiën) opdracht geven om op basis van een expliciete afweging van 
noodzaak en capaciteit in samenwerking met de desbetreffende teams en groepen de 
aanbevelingen van Deloitte nader uit te werken, te implementeren en de voortgang te monitoren. 

 
 


