
 
 
 
 

 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 13 december 2016 

 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-12-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 06-12-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 13 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: 
Definitief ontwerp centrumring en verkeersbesluiten 
 
Extern bericht: 
Op 4 september 2014 is het rapport ‘Roosendaal: Gezonde Stad’ vastgesteld door de 
gemeenteraad. Een van de projecten uit dit plan is de centrumring. Hiertoe is op participatieve 
wijze een plan gemaakt. Doel van dit plan is het verbeteren van de herkenbaarheid en de 
bereikbaarheid van de nieuwe compacte binnenstad door een herkenbare en eenduidig 
vormgegeven centrumring te realiseren met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en 
vergroening. De binnenstad wordt fysiek gemarkeerd: een ‘strik om de binnenstad’. In de 
gemeenteraad van 9 juni 2016 is het schetsontwerp van de centrumring vastgesteld en het 
krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie. 
In samenspraak met bewoners en ondernemers is het Definitief Ontwerp tot stand gekomen met 
bijbehorend verkeersbesluit. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Definitief 
Ontwerp en het verkeersbesluit vastgesteld. 
 
Besluit: 
-      Instemmen met het Definitieve Ontwerp van de centrumring. 
-      Instemmen met bijgevoegd verkeersbesluit behorende bij het definitieve ontwerp van de 
centrumring. 
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Onderwerp: 
Aanpassen diverse regelgeving 
 
Extern bericht: 
Er zijn een aantal regelingen die jaarlijks opnieuw moeten worden vastgesteld. Tevens zijn er een 
aantal regelingen die een technische en/of een inhoudelijke actualisatie behoeven. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft deze wijzigingen vastgesteld, waardoor de lokale 
regelgeving weer actueel is. 
Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor de Parkeerverordening, de Verordening op de 
heffing en invordering van parkeerbelastingen en de Verordening op de elektronische 
bekendmaking te wijzigen en de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande 
kinderen in te trekken. 
 
Besluit: 
1. de raad voor te stellen 
a. de volgende regelingen, overeenkomstig bijgevoegde wijzigingsbesluiten te wijzigen: 
-             de Parkeerverordening Roosendaal 
-             de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 
-             de Verordening op de elektronische bekendmaking 
b. de volgende regeling, overeenkomstig bijgevoegd intrekkingsbesluit, in te trekken: 
-             de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 
2. de volgende regelingen, overeenkomstig bijgevoegde besluiten, vast te stellen: 
-             het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 
-             het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren feestdagen 
-             de Regels voor het aanwijzen en toewijzen van een parkeervergunning 
-             de Collectieve dagenregeling 2017 
3. de volgende regelingen, overeenkomstig bijgevoegde wijzigingsbesluiten, te wijzigen: 
-             de Beleidsregel tweede bewonersvergunning 
-             de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Roosendaal 
-             de Regeling duurzaamheidslening Roosendaal 
-             het Organisatiebesluit 
-             het Aanwijzingsbesluit marktmeester 
4. de volgende regelingen, overeenkomstig bijgevoegde intrekkingsbesluiten, in te trekken: 
-             de Beleidsnotitie arbeidsmigranten 
-             de Beleidsregel uitvoering sanering weg- en railverkeerslawaai (gevelmaatregelen) 
-             het Informatieprotocol Volg-onderzoek, aansluitend op de bestuursopdracht 
Transformatie Jeugd en Onderwijs 
-             de Regeling m.b.t. de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen 
-             de Regels met betrekking tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 
-             de Sluitende aanpak jongeren; een gecombineerde aanpak leerplicht, voortijdig 
schoolverlaten en arbeidsmarkttoeleiding 
-             het Verificatie- en valideringsplan 
-             de Spelregels openbare aanplakgelegenheden 
-             de Verhuurvoorwaarden kermissen 2014 gemeente Roosendaal 
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Onderwerp: 
Overgangsperiode Wmo-voorziening Begeleiding 
 
Extern bericht: 
Tijdens de collegevergadering op 2 november 2016 is door het college van burgemeester en 
wethouders positief besloten om een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor de Wmo-
voorziening Begeleiding voor de duur van vijf jaar. 
Op 3 november 2016 is dit besluit bekrachtigd met de ondertekening van dit contract met de 
aanbieders. De nieuwe overeenkomst omvat een andere categorie-indeling. Dit betekent dat het 
huidige cliëntenbestand moet worden overgezet naar de categorieën van de nieuwe 
overeenkomst. 
Om dit contract per 1 januari 2017 zorgvuldig te implementeren, is een overgangsperiode van 
maximaal een half jaar (tot 1 juli 2017) noodzakelijk. Het college heeft met een overgangsregeling 
ingestemd. 
 
Besluit: 
1.    In te stemmen met een overgangsregeling voor de Wmo-voorziening Begeleiding tot 1 juli 
2017, waarbij het huidige contract met maximaal een half jaar wordt verlengd. 
 

Onderwerp: 
Antwoord motie respijtzorg voor mantelzorgers 
 
Extern bericht: 
In antwoord op de motie 'respijtzorg voor mantelzorgers' stelt het college van burgemeester en 
wethouders voor om deze zorg in de gemeente uit te breiden met de mogelijkheid tot het inzetten 
van acute respijtzorg op maat zonder indicatie. Aan het mantelzorgsteunpunt zal de opdracht 
worden verstrekt dit nieuwe respijtaanbod binnen de gemeente te organiseren. 
 
Besluit: 
1 De raad voor te stellen:  
1.1. Het respijtzorgaanbod in de gemeente Roosendaal uit te breiden met de mogelijkheid tot het 
inzetten van acute respijtzorg op maat zonder indicatie. 
1.2 Het mantelzorgsteunpunt de opdracht te geven om dit respijtaanbod, in samenwerking en 
afstemming met Wegwijs en alle partners die respijtzorg (kunnen) bieden, te organiseren. 
1.3 Hiervoor het bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen aan het mantelzorgsteunpunt. 
1.4 In de subsidieafspraken met het Mantelzorgsteunpunt voor 2017 versterking van de 
informatievoorziening en PR en communicatie op te nemen. 
2. De nadere regel 'respijtzorg op maat' vast te stellen, onder voorbehoud van goedkeuring van 
het voorstel door de raad. 
3. De nadere regels 2017 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
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Onderwerp: 
Eigen bijdrage Wmo 
 
Extern bericht: 
Met de miljoenennota heeft de overheid een landelijke maatregel afgekondigd om de eigen 
bijdrage Wmo breed te verlagen. Deze maatregel gaat in met ingang van 1 januari 2017. 
Daarnaast start per 1 januari 2017 de Wmo-maatwerkvoorziening Begeleiding volgens een nieuw 
contract dat is opgesteld in samenwerking met de zes gemeenten (D6). 
Per 1 februari 2017 start ook de Wmo-maatwerkvoorziening HbHplus, bestaande uit 
huishoudelijke hulp met lichte vormen van begeleiding. De wijze van inzet van de HbHplus, het 
belang van begeleiding in kwetsbare situaties en de actualiteit omtrent de landelijke eigen 
bijdrage systematiek brengt de vraag met zich mee hoe om te gaan met de eigen bijdrage Wmo 
breed. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad het scenario voor om per 1 
februari 2017 geen eigen bijdrage op te leggen voor de Wmo-maatwerkvoorziening Hbhplus en 
begeleiding (incl. dagbesteding). 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de opgelegde landelijke maatregel die per 1 januari 2017 wordt 
ingevoerd om de eigen bijdrage Wmo-breed te verlagen; 
2. de raad voor te stellen de financiële drempel verder weg te nemen voor twee specifieke Wmo-
voorzieningen, te weten Hbhplus en begeleiding (incl. dagbesteding);  
3. de raad voor te stellen ingaande 1 februari 2017 geen eigen bijdrage voor de Wmo-
maatwerkvoorziening Hbhplus op te leggen; 
4. de raad voor te stellen ingaande 1 februari 2017 geen eigen bijdrage voor de Wmo-
maatwerkvoorziening begeleiding (incl. dagbesteding) op te leggen; 
5. de totale financiële consequenties van de landelijke maatregel en geen eigen bijdrage voor 
Hbhplus en begeleiding (incl. dagbesteding) ad € 1.451.500,- op jaarbasis te dekken uit de 
producten Hbh ZIN en PGB conform bijgaande begrotingswijziging. 
 

Onderwerp: 
Spoorboekje 2017 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Spoorboekje 2017 vastgesteld en biedt 
deze ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan. Het Spoorboekje is het planningsdocument 
voor de Planning & Control producten en heeft als doel om deze producten tijdig, volledig en 
betrouwbaar tot stand te brengen. Op deze wijze wordt vorm en inhoud gegeven aan sturing, 
beheersing en verantwoording binnen de gemeente Roosendaal. In het Spoorboekje zijn ook de 
begrotingsrichtlijnen voor de volgende jaren opgenomen. 
 
Besluit: 
Het Spoorboekje 2017 - inclusief de begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2018 en volgende 
jaren - vast te stellen door het College en vervolgens ter kennisgeving aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
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Onderwerp: 
Managementletter 2016 van Deloitte 
 
Extern bericht: 
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 over. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare capaciteit 
en werkprocessen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de managementletter 2016 van Deloitte. 
2. Team ID&C opdracht te geven om de aanbevelingen in samenwerking met de desbetreffende 
teams uit te werken en de voortgang van de uitvoering te monitoren. 
 

Onderwerp: 
Compensatie OZB lasten voor scoutingverenigingen en wijk- en dorpshuizen 
 
Extern bericht: 
Door de gemeenteraad is bij de behandeling van de Begroting 2017 besloten om de OZB lasten 
aan de scoutingverenigingen en de beheersstichtingen en -organisaties van wijk- en dorpshuizen 
te compenseren. Het college van burgemeester en wethouders geeft hier aan uitvoering door 
vaststelling van de subsidieregeling "Compensatie OZB-lasten scoutingverenigingen en 
beheerstichtingen en -organisaties van wijk- en dorpshuizen 2017" en wijziging van de Nadere 
regels subsidieverstrekking 2017. Vanaf 2017 kunnen de in Roosendaal gevestigde 
scoutingverenigingen en beheerstichtingen en -organisaties van wijk- en dorpshuizen, die aan de 
voorwaarden voldoen, subsidie aanvragen in de aan hen opgelegde aanslagen OZB. 
 
Besluit: 
1.  De scoutingverenigingen en beheersstichtingen en - organisaties van wijk- en 
dorpsaccommodaties in Roosendaal te compenseren in de OZB-lasten en hiertoe de 
subsidieregeling "Compensatie OZB-lasten scouting en wijk- en dorpshuizen” vast te stellen. 
2. Het wijzigingsbesluit "Nadere regels voor subsidieverstrekking 2017" vast te stellen. 
 

 
 
 


