
 
 
 
 

 

BW Besluitenlijst vergadering d.d. 15-12-2015 

 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.08-12-2015; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 08-12-2015 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 15-12-2015 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: 
Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht 2016 
 
Extern bericht: 
Ieder jaar stelt het college van burgemeester en wethouders een uitvoeringsprogramma vast voor toezicht 
en handhaving (werkgebied omgevingsrecht). In dit programma staat op welke wijze de gemeente de 
beschikbare capaciteit en middelen inzet. Ook voor 2016 wordt prioriteit gegeven aan zaken met betrekking 
tot veiligheid en gezondheid. Dit betekent dat zaken die een gevaar vormen voor veiligheid en gezondheid 
vooral de aandacht krijgen bij de gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken. Dit uitvoeringsprogramma 
volgt het Actieplan Integrale Veiligheid 2016 en het Beleidsplan Handhaving Roosendaal 2012. 
Het uitvoeringsprogramma kent twee handhavingsopgaven, waarmee het totale gemeentelijke toezichts- en 
handhavingsveld op het gebied van het omgevingsrecht wordt gedekt. Bij de uitvoering van het programma 
staat integraal samenwerken voorop. Zo zijn ook Brandweer Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant, Inspectie SZW en dergelijke instanties betrokken bij het toezicht en handhaving. 
De gemeente Roosendaal staat voor een veilige en gezonde leefomgeving. Het eigen optreden van de 
(gezamenlijke) overheid alleen zorgt daar niet meteen voor. Dit moeten we samen doen met onze 
inwoners, ondernemers en anderen. Toezicht en handhaving zijn slechts instrumenten om bij te dragen aan 
een veilige, leefbare, schone en toegankelijke gemeente. 
 
Besluit: 
Het Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht 2016 vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Besluitvorming D6 
 
Extern bericht: 
De gemeenten Zundert, Halderberge, Etten-Leur, Roosendaal, Rucphen en Moerdijk (D6) hebben naar 
elkaar bevestigd kansen te zien in een pragmatische manier van samenwerking (netwerksamenwerking). 
We streven binnen de D6 naar meer samenwerking, zonder dat hiervoor zware structuren zoals een 
Gemeenschappelijke Regeling worden ingericht. In het afgelopen jaar hebben acht verkenningen 
plaatsgevonden, op het gebied van grip op samenwerkingsverbanden, regionale sturing op het sociaal 
domein en op de thema’s Financiën, P&O, Juridische zaken, Ruimtelijke ontwikkeling, VTH en Openbare 
ruimte. De eerste resultaten zijn nu geboekt en er liggen voldoende kansen voor het verder ontwikkelen 
van de samenwerking. 
 
Besluit: 
1.     In te stemmen met een gezamenlijke voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet en 
daarbij tevens te verkennen welke kansen er zijn om elkaar te versterken in de uitvoering van de onder 
deze wet vallende taken. Daarbij de naam van dit samenwerkingsonderdeel te wijzigen van ‘Ruimtelijke 
ordening’ in ‘Omgevingswet’. 
2.     In te stemmen met een tariefstelling op basis van de werkelijke loonkosten zonder overhead bij 
onderlinge detachering (zie bijlage voor de uniforme Detacheringsovereenkomst D6). 
3.     In te stemmen met een tariefstelling op basis van de werkelijke loonkosten met toevoeging van 
overhead voor met name de werkplek, binnen de marge van 15-25% bij service-overeenkomsten tussen de 
D6-gemeenten. Daarnaast de mogelijkheid van dienstverleningsovereenkomsten open te laten, daar dit 
maatwerk blijft tussen de betreffende gemeenten. 
4.     De secretarissen opdracht  te geven om te komen met een voorstel om het totale 
arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief sociaal statuut, binnen de D6-gemeenten uiterlijk per 1-1-2017 te 
harmoniseren. In afwachting daarvan de mogelijkheden tot lokale invulling binnen hoofdstuk 3 (kan-
bepalingen) vooralsnog per gemeente te handhaven. 
5.     In te stemmen met het oprichten van een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) en de benodigde 
bevoegdheden m.b.t. de gehele D6-samenwerking over te dragen aan dit BGO, en hiervoor als voorzitter 
burgemeester van Rijnbach-de Groot van de gemeente Etten-Leur aan te wijzen. 
6.     Met instemming kennis te nemen van de bereikte resultaten en de te implementeren acties uit de 
voortgangsrapportage (zie bijlage). 
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Onderwerp: 
Aanpassen diverse regelgeving 
 
Extern bericht: 
Vanwege het digitaliseren van het proces van vergunningverstrekking wordt de parkeerregelgeving 
aangepast. De regels voor het verstrekken van een parkeervergunning wijzigen in principe niet. Wel 
worden een aantal zaken vanwege de digitalisering anders omschreven. De gemeenteraad wordt 
voorgesteld om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 de parkeervergunning alleen op kenteken uit 
te geven.  
Verder heeft het college ven burgemeester en wethouders het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 
zondagen en feestdagen vastgesteld. Hierin wordt geregeld dat er op koopzondagen parkeerbelastingen 
moeten worden voldaan (voor het op straat parkeren) en dat op feestdagen geen parkeerbelastingen 
hoeven te worden voldaan. 
Tevens heeft het college de collectieve festiviteiten voor 2016 aangewezen waarop de geluidsnormen uit 
de Algemene plaatselijke verordening niet van toepassing zijn (collectieve dagenregeling). Tenslotte zijn er 
een aantal regelingen (voornamelijk technisch) geactualiseerd. 
 
Besluit: 
1.     De raad voor te stellen: 
a.     de volgende regelingen, overeenkomstig bijgevoegde wijzigingsbesluiten (bijlage I) te wijzigen: 
-       de Verordening alleenrecht met betrekking op de uitvoering van schuldhulpverlening (a); 
-       de Parkeerverordening Roosendaal 2013 (b); 
-       de Verordening leerlingenvervoer (c); 
-       de Verordening naamgeving en nummering (d); 
b.    de volgende regeling, overeenkomstig bijgevoegd intrekkingsbesluit, in te trekken (bijlage II): 
-       de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw; 
2.     de volgende regelingen, overeenkomstig bijgevoegde besluiten (bijlage III), vast te stellen: 
-       het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren zondagen en feestdagen (a); 
-       de Collectieve dagenregeling (b); 
3.     de volgende regelingen, overeenkomstig bijgevoegde wijzigingsbesluiten (bijlage IV), te wijzigen: 
-       de Regels voor het aanvragen en toewijzen van een parkeervergunning (a); 
-       het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren (b); 
-       de Nadere regels ontheffingverlening autoluwe gebied Roosendaal (c); 
4.     de volgende regelingen, overeenkomstig bijgevoegde intrekkingsbesluiten (bijlage V), in te trekken: 
-       de Procedureregeling planschadevergoeding gemeente Roosendaal 2006 (a); 
-       Planschaderisico (b); 
-       de Notitie betaalplannen (c); 
-       de Beleidsregels toepassing Wet Victor in het projectgebied Credo bij sluiting op basis van artikel 13b 
Opiumwet (d); 
-       het Vademecuum (e). 
 

Onderwerp: 
Wijziging besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 
 
Extern bericht: 
Voorheen betaalden deeltaxi-klanten een bijdrage in de taxikosten volgens het zogenaamde 
strippensysteem met een zone-indeling. Vanaf 1 januari 2016 betaalt men een bedrag per kilometer. Een 
ritprijs per kilometer is eerlijker dan een prijs per zone, omdat de zones niet allemaal even groot zijn. 
Mensen betaalden dus verschillende bedragen voor dezelfde afstand. Met het nieuwe systeem betaalt 
iedereen evenveel voor dezelfde afstand 
 
Besluit: 
Het besluit tot wijziging van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 vast 
te stellen. 
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Onderwerp: 
Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V. 
 
Extern bericht:. 
Het Smart Climate Grid- distributienet wordt overgedragen aan de Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal 
B.V. welke de installatie gaat exploiteren. Het college van burgemeester en wethouders machtigt 
wethouder Theunis om het aandelenkapitaal in het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal te 
vertegenwoordigen namens de gemeente Roosendaal. 
 
Besluit: 
1. Het Smart Climate Grid- distributienet per 31 december 2015 over te dragen aan de Duurzaam 
Energiebedrijf Roosendaal B.V. tegen een waarde in het economisch verkeer van EURO 1.322.000. 
2. De portefeuillehouder, wethouder Theunis, te machtigen het aandelenkapitaal in het Duurzaam 
Energiebedrijf Roosendaal B.V.te vertegenwoordigen namens de gemeente Roosendaal. 
3. Het volgens oprichtingsakte geplaatste aandelenkapitaal ad EURO 20.000, welke in maart 2015 is 
gestort door de gemeente Roosendaal op rekening van de Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V., te 
gebruiken voor de volstorting van de aandelen.  
4. In het boekjaar 2015 de agiowinst af te boeken ten laste van de gerealiseerde waardesprong voor 
overdracht Smart Climate Grid- distributienet. 
 

Onderwerp: 
Spoorboekje 2016 
 
Extern bericht: 
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 2016 - inclusief de begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2017 en volgende jaren - vast 
te stellen door het College en vervolgens ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. 
  

Onderwerp: 
Treasurystatuut 
 
Extern bericht: 
De afgelopen jaren hebben zich een aantal wijzigingen in de wet- en regelgeving rondom treasury 
voorgedaan. Een van de belangrijkste wijzigingen is de introductie van het schatkistbankieren. Door deze 
wijzigingen en het vaststellen van de nieuwe financiële verordening door de gemeenteraad is aanpassing 
van het treasurystatuut noodzakelijk. 
 
Besluit: 
1. Het treasurystatuut 2016 vast te stellen. 
2. Het treasurystatuut 2008 in te trekken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening, 
het jaarverslag en de bijbehorende stukken van het begrotingsjaar 2015. 
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Onderwerp: 
Bekrachtiging voorgenomen besluit Herfinanciering Borchwerf II CV 
 
Extern bericht: 
Op 24 november jl. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het raadsvoorstel 
Herfinanciering Borchwerf II CV. In dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd om akkoord te gaan 
met de afspraken uit de vennotenvergadering van Borchwerf II CV omtrent de herfinanciering, en 
om wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college met betrekking tot het verstrekken van een 
lening van € 7 miljoen door de gemeente Roosendaal aan Borchwerf II CV en het afgeven van een 
gemeentegarantie van € 5,5 miljoen jegens de BNG. 
Op 10 december is het raadsvoorstel door de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad is akkoord 
gegaan met de afspraken uit de vennotenvergadering en heeft geen wensen en bedenkingen geuit m.b.t. 
de te verstrekken lening door de gemeente Roosendaal van € 7 miljoen aan de CV en het afgeven van een 
gemeentegarantie ad € 5,5 miljoen jegens de BNG. 
Het college bekrachtigt nu, het standpunt van de raad gehoord hebbende, het voorgenomen besluit van 24 
november jl. inzake de herfinanciering van Borchwerf II CV. 
 
Besluit: 
1. Het bekrachtigen van het voorgenomen besluit tot het verstrekken van een lening van € 7 miljoen door 
de gemeente Roosendaal aan Borchwerf II CV. 
2. Het bekrachtigen van het voorgenomen besluit tot het afgeven van een gemeentegarantie van € 5,5 
miljoen jegens de BNG. 
 

 


