
 
 
 
 
 

 

         B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN  D.D. 16 DECEMBER 2014. 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1.Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 9-12-2014. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 9-12-2014 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 16-12-2014 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: 
Regionale samenwerking Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 
 
In het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn zogenoemde VHT-
kwaliteitscriteria 2.1. opgenomen waaraan gemeenten moeten gaan voldoen. De VHT-kwaliteitscriteria 
hebben betrekking op het minimale kwaliteitsniveau dat nodig is om taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving tijdig, met de juiste procedurele en inhoudelijke kwaliteit en 
in continuïteit te kunnen uitvoeren. Gebleken is dat de gemeente Roosendaal in samenwerking met de 
gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert (D6) kan voldoen aan de 
kwaliteitscriteria. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om deze mogelijkheid 
verder uit te werken door middel van het opstellen van een bedrijfsplan. De Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant zal hierbij worden betrokken. 
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Onderwerp: 
Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht 2015 "Een veilige en gezonde leefomgeving" 
 
Extern bericht: 
De gemeente Roosendaal zet zich in voor een optimaal woon-, werk- en leefklimaat voor haar inwoners, 
ondernemers en bezoekers op basis van landelijk, provinciaal of gemeentelijk beleid (vertaald in wet- en 
regelgeving). Om beleid te verwezenlijken staat de gemeente een aantal middelen ter beschikking, zoals 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onze gemeente spreekt haar inwoners, ondernemers en 
bezoekers aan op het nakomen van afspraken die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Handhaven is een 
kerntaak van de overheid. Echter, handhaven is geen doel op zich. Door het handhaven van wet- en 
regelgeving wil de gemeente waarborgen dat de met het beleid beoogde doelstellingen gerealiseerd worden. 
Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders een uitvoeringsprogramma vast voor toezicht en 
handhaving (werkgebied omgevingsrecht). In dit programma staat op welke manier de gemeente haar 
toezicht- en handhavingstaken inricht (welke capaciteit en middelen worden ingezet).  
Het college heeft ook voor 2015 een programma vastgesteld en de prioriteit gelegd bij veiligheid en 
gezondheid. Dit betekent dat zaken die een gevaar vormen voor veiligheid en gezondheid vooral de aandacht 
krijgen bij de toezicht- en handhavingstaken die de gemeente heeft. Dit uitvoeringsprogramma volgt het 
Actieplan Integrale Veiligheid 2015 "Veiligheid, uw en onze zorg!" (op 10 december jl. vastgesteld door de 
gemeenteraad) en het Beleidsplan Handhaving Roosendaal 2012 "Een veilige en gezonde leefomgeving" (van 
1 mei 2012). 
Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in 2 handhavingsopgaven, waarmee het totale gemeentelijke 
toezicht- en handhavingsveld op het gebied van het omgevingsrecht wordt gedekt. Bij de uitvoering van dit 
programma staat integraal samenwerken voorop. Zo zijn vooral ook de Brandweer Midden- en West-Brabant 
en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant betrokken bij het toezicht en de handhaving. 
 
Besluit: 
Het Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht 2015 "Een veilige en gezonde leefomgeving" vast te 
stellen. 
 

Onderwerp: 
Stembureaus Verkiezingen 2015 
 
Extern bericht: 
Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en voor de leden van het 
algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
voor deze verkiezingen stembureaus aangewezen en vergoedingen vastgesteld voor stembureauleden. 
 
Besluit: 
1. De in de bijlage genoemde lokaliteiten aan te wijzen als stembureau voor de verkiezingen van de leden van 
Provinciale Staten en voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Brabantse Delta op 18 
maart 2015. 
 
2. De bevoegdheid tot het samenstellen van het stembureau en het benoemen van stembureauleden te 
mandateren aan de teamleider Publiekszaken. 
 
3. De vergoeding voor een volledige zittingsdag voor stembureauleden vast te stellen op € 145. De vergoeding 
voor de verplichte instructiebijeenkomst vast te stellen op € 25. De vergoeding voor stembureauleden belast 
met het tellen van de stemmen vast te stellen op € 30. De extra vergoeding voor de taak van voorzitter  van 
het stembureau vast te stellen op € 25. 
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Onderwerp: 
Collectieve dagenregeling 2015 
 
Extern bericht: 
In de Algemene plaatselijke verordening zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de geluidsnormen 
tijdens collectieve festiviteiten. Het college van burgemeester en wethouders heeft de collectieve festiviteiten 
voor 2015 aangewezen. Tijdens deze dagen gelden niet de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit, maar de 
hogere geluidsnormen die zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening.   
 
Besluit: 
1.1  Vast te stellen de Collectieve dagenregeling 2015. 
 

Onderwerp: 
Bussluis ‟t Zand Langdonk 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft in navolging van het advies van bewonersplatform 
Langdonk besloten de bussluis in ‟t Zand te verwijderen en hierbij aanvullende verkeerskundige maatregelen 
te treffen. Het totaalpakket aan maatregelen wordt vertaald in een verkeersbesluit. De publicatie/ formele 
procedure van dit verkeersbesluit zal worden opgestart, nadat de eerstvolgende raadscyclus is doorlopen.  
 
Besluit: 
1.     De bussluis in ‟t Zand te verwijderen. 
 
2.     Een 30 km/ uur regime in te stellen op ‟t Zand en bijhorende infrastructurele maatregelen uit te voeren 
(zie bijlage). 
 
3.     De kosten voor de infrastructurele maatregelen à € 115.000 ten laste brengen uit het reguliere budget 
voor de uitvoering van verkeersmaatregelen (c.a. 6.211.106/433306). 
 
4.     Het verkeersbesluit pas te publiceren nadat de eerst volgende raadscyclus is doorlopen. 
 
5.     De raad te informeren over dit besluit via bijgevoegde raadsmededeling.  
 

Onderwerp: 
Voteren bestaande ICT kredieten 
 
Extern bericht: 
Voor de financiering van ICT projecten zijn de in het investeringsplan 2014-2017 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 2014. 
 
Besluit: 
1. De volgende, in het investeringsprogramma 2014-2017 opgenomen kredieten, te voteren voor de 
financiering van ICT-projecten. 
 
• ICT werkplek 2014   EURO 150.000,- 
• ICT software 2014   EURO 350.000,- 
• ICT infrastructuur 2014   EURO 95.000,- 
• ICT servers & storage 2014   EURO 45.000,- 
 
2. Bijgevoegde administratieve begrotingswijziging hiervoor vast te stellen. De kapitaallasten zijn reeds 
opgenomen in de begroting 2014. 
 
3. De einddatum van de kredieten vast te stellen op 30-4-2015. 
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Onderwerp: 
Samenvoeging teams Control en Strategie 
 
Extern bericht: 
Het college van burgmeester en wethouders heeft ingestemd met de samenvoeging van (een deel van) de 
teams Control en Strategie tot een team Concernstaf per 1 januari 2015. Het Organisatiebesluit is daartoe 
gewijzigd. Een compact team is een logische stap in de ontwikkeling naar 2020: clustering van kennis en 
expertise dicht tegen het directieteam en college aan. Samenvoeging van de twee teams komt zowel de 
gezamenlijke als afzonderlijke kwaliteit ten goede. 
Het bovenstaande heeft als consequentie dat de concerncontroller straks geen aansturing meer geeft aan een 
eigen team maar nog meer dan voorheen vanuit een onafhankelijke positie (on)gevraagd kan adviseren over 
de financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het middelenbeleid, het 
middelenbeheer en de beleidsuitvoering. 
 
Besluit: 
1. Instemmen met een samenvoeging van (een deel van) de teams Control en Strategie tot een team 
Concernstaf per 1 januari 2015. 
 
2. Daartoe het Organisatiebesluit, vastgesteld op 17 december 2013, te wijzigen conform bijgevoegd 
wijzigingsbesluit. 
 

Onderwerp: 
Mandatering CORV aan SMO Breda 
 
Extern bericht: 
In de jeugdwet is de verplichting opgenomen om alle communicatie tussen het justitiële en het gemeentelijk 
domein te digitaliseren en uniformeren door middel van een ICT-tussenschakel, de CORV (de Collectieve 
Opdracht Routeer Voorziening). Deze wettelijke taak kunnen gemeenten mandateren aan een andere 
organisatie die de berichtgeving voor hen verzend en ontvangt. Het college van burgemeester en wethouders 
van Roosendaal heeft SMO Breda, als uitvoerende organisatie van Veilig Thuis gemandateerd om namens de 
gemeente berichten en meldingen via CORV te ontvangen en verzenden. Het gaat om: 
a. het indienen van een Verzoek tot Advies (VTA) aan de Raad voor de Kinderbescherming; 
b. het indienen van Verzoek tot Onderzoek (VTO) aan de Raad voor de Kinderbescherming; 
c. het  ontvangen van notificaties van de Raad voor de Kinderbescherming en/of de rechtbank; 
d. het ontvangen van de zorgformulieren van de politie. 
 
Besluit: 
1.       SMO Breda, als uitvoerende organisatie van Veilig Thuis, mandateren om namens de gemeente 
onderstaande taken uit te voeren: 
 
a.       het indienen van een Verzoek tot Advies (VTA) aan de Raad voor de Kinderbescherming; 
 
b.       het indienen van Verzoek tot Onderzoek (VTO) aan de Raad voor de Kinderbescherming; 
 
c.       het  ontvangen van notificaties van de Raad voor de Kinderbescherming en/of de rechtbank; 
 
d.       het ontvangen van de zorgformulieren van de politie. 
 
2.    Daartoe het bijgevoegde wijzigingsbesluit „Mandaat CORV‟ vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Regionaal Zorg Informatie en Inkoop Team (ZI²T) 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om 1% van de Rijksbijdrage ten behoeve van het 
„Sociaal Domein Jeugd‟ ter beschikking te stellen voor het Zorg Informatie en Inkoop Team. Dit compacte 
team wordt opgericht door negen gemeenten in West-Brabant West (Bergen op Zoom, Woensdrecht, 
Steenbergen, Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Zundert, Rucphen en Halderberge) ter ondersteuning bij het 
accountmanagement, inkoop- en contractmanagement, de financiële en de beleidsmonitoring bij de uitvoering 
van de nieuwe taken in het kader van Jeugdzorg.  
 
Besluit: 
1. De bijdrage aan het Zorg Informatie en Inkoop Team vast te stellen op 1% van de Rijksbijdrage ten behoeve 
van het „Sociaal Domein Jeugd‟. 
 
2.     De kassiersfunctie voor het Zorg Informatie en Inkoop Team vervullen per 1 januari 2015. 
 

Onderwerp: 
Aanvullende nadere regels voorliggend veld 2015  
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende nadere regels voor 
subsidieverstrekking 2015 vast te stellen: inloop GGZ en Maatschappelijke zorg „Plus‟. Genoemde 
subsidieregels zullen gepubliceerd worden via de gemeentelijke website. 
 
Besluit: 
1. De subsidie-uitvragen te verduidelijken en aan te vullen voor stichtingen, organisaties en verenigingen. 
 
2. Hiervoor de volgende Nadere Regels voor Subsidieverstrekking 2015 vast te stellen: 
 
- 6.1.14 Inloop GGZ 
 
- 6.1.15 Maatschappelijke Zorg „Plus‟ 
 
3. De subsidieaanvraag voor de inloop GGZ te specificeren in een programma van eisen en deze vast te 
stellen. 
 
4. Mede namens de gemeenten Rucphen, Halderberge en Moerdijk een subsidiecontract met de GGZWNB af 
te sluiten voor uitvoering van de Inloop GGZ. 
 
5. De subsidiecontracten aan te gaan voor één jaar. 
 
6. De nadere regels 2015 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
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Onderwerp: 
Vaststelling Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 en intrekking 
Verstrekkingenboek Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
Extern bericht: 
De gemeenteraad heeft in oktober 2014 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 
de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 vastgesteld. Deze verordening 
vraagt op enkele punten nadere beleidsregels. Het door het college van burgemeester en wethouders 
vastgestelde Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 voorziet hierin.  
De Wmo 2015 kenmerkt zich door het leveren van maatwerk. In het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
zijn in navolging op de door de raad vastgestelde Verordening maatschappelijke ondersteuning nadere -vooral 
financiële- regels opgenomen. Zo is onder meer bepaald dat voor elke maatwerkvoorziening in het kader van 
de Wmo 2015 een eigen bijdrage geldt. Deze eigen bijdrage is voor wat betreft de hoogte gelijk aan de 
maximale eigen bijdrage die landelijk is bepaald. Het betreft een voortzetting van het eerdere beleid. 
 
Besluit: 
1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 vast te stellen. 
 
2. Het Verstrekkingenboek Wet maatschappelijke ondersteuning, tezamen met de protocollen gebruikelijke 
zorg en hulp bij het huishouden in te trekken. 
 

Onderwerp: 
Huisvesting en maatschappelijke begeleiding statushouders 
 
Extern bericht: 
De Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om mensen met de status van vluchteling te 
huisvesten. Elk half jaar wordt hen door het rijk een taakstelling opgelegd voor een aantal te huisvesten 
vergunninghouders. Voor de gemeente Roosendaal is deze taakstelling voor 2015 voorlopig vastgesteld op 
132 vergunninghouders. Om ervoor te zorgen dat de huisvesting en de voorbereiding op de inburgering goed 
verloopt, heeft het college van burgemeester en wethouders een overeenkomst afgesloten met Vluchtelingen 
Werk. 
 
Besluit: 
1.    In te stemmen met de jaarlijkse subsidie over 2015 voor Vluchtelingen Werk WOBB locatie Roosendaal 
waarin de taakstelling huisvesting statushouders en hun maatschappelijke begeleiding is opgenomen. 
 
2.    Voor 2015 het nog niet gedekte deel van de kosten (prognose  
€ 73.840,-) ten laste te brengen van het overschot op de rijksvergoeding Wet Inburgering (tussenrekening 
193006 Vooruitontv.rijksbijdr.Wet Inburgering). 
 
3.    Onderzocht dient te worden om voor een periode van 3 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken waarin 
het structurele tekort van   
€ 90.000,- wordt meegenomen in de kadernota 2016. 
 
4.     De nadere regel „6.1.13. Vluchtelingenwerk‟ voor subsidieverstrekking 2015 vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Verlenging garantstelling t.b.v. Borchwerf II C.V. jegens Rabobank Roosendaal 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft overeenkomstig het verzoek van Borchwerf II C.V. 
besloten de jegens Rabobank Roosendaal afgegeven garantstelling van 50% voor een krediet in rekening-
courant van maximaal € 15 miljoen te continueren voor een periode van zes maanden tot uiterlijk 1 juli 2015. 
 
Besluit: 
Instemmen met verlenging tot 1 juli 2015 van de garantstelling van 50% jegens Rabobank Roosendaal voor 
een krediet in rekening-courant aan Borchwerf II C.V. van maximaal € 15 miljoen onder dezelfde voorwaarden 
en bepalingen, zoals die gelden voor de verlenging voor de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. 
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Onderwerp: 
Subsidies podiumkunsten en cultuureducatie 2015 
 
Extern bericht: 
Stichting De Kring Educatief en Stichting Schouwburg De Kring hebben aanvragen voor de subsidies 2015 
ingediend. De aanvragen zijn echter nog niet volledig waardoor op dit moment nog geen beschikking 
afgegeven kan worden. Er heeft overleg plaatsgevonden met de aanvragers en het college van burgemeester 
en wethouders stelt de stichtingen in staat om de subsidieaanvragen 2015 aan te vullen met de benodigde 
gegevens. 
 
Besluit: 
De bevoorschotting aan Stichting De Kring Educatief en Stichting Schouwburg De Kring voor de periode 
januari t/m maart 2015 voortzetten conform 2014. 
 

Onderwerp: 
Subsidie bibliotheekwerk 2015 
 
Extern bericht: 
In de afgelopen maanden hebben de Bibliotheek VANnU en gemeente intensief samen opgetrokken om een 
Meerjarenplan 2015-2018 op te stellen. Dit meerjarenplan voorziet in een verandering van het bibliotheekwerk 
waardoor met minder middelen meer wordt bereikt op het gebied van leesbevordering en taalontwikkeling. De 
aanpak houdt in het kort in dat de bibliotheek op school wordt ingevoerd, een connectie in alle wijken en 
dorpen wordt gerealiseerd en een slankere en toekomstbestendige kernvestiging wordt gerealiseerd. Het 
college van burgemeester en wethouders staat achter deze koers. Met het oog op de vele lopende 
ontwikkelingen in de binnenstad acht het college het echter wenselijk om alternatieve locaties voor de 
kernvestiging serieus te onderzoeken. Door dit in de eerste helft van 2015 te doen, wil het college voorkomen 
mogelijke kansen qua huisvesting op voorhand uit te sluiten. Het college heeft daarom besloten de korting op 
de bibliotheeksubsidie met een jaar uit te stellen. Bibliotheek VANnU dient voor 15 december a.s. de 
subsidieaanvraag 2015 in. 
 
Besluit: 
1. In 2015 in samenwerking met Bibliotheek VANnU alternatieve locaties voor de kernvestiging te 
onderzoeken. 
2. De korting op bibliotheekwerk (Kadernota 2014) met één jaar op te schorten en het eerder vastgestelde 
subsidieplafond voor 2015 met €250.000 te verhogen naar een bedrag van €1.618.503,-. 
3. De subsidieaanvraag 2015 in afwijking van de Nadere regels en de subsidieverordening (ASV) vóór 15 
december 2014 door Stichting Bibliotheek VANnU in te laten dienen. Vanaf deze uiterste indieningdatum, 
conform de ASV, een beslistermijn op de subsidieaanvraag van 13 weken aan te houden. 
4. De maandelijkse voorschotbetalingen conform de begroting 2015, na de onder beslispunt 2 aangegeven 
wijziging, aan Stichting Bibliotheek VANnU voor de maanden januari, februari en maart 2015 voort te zetten. 
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Onderwerp: 
Huisvesting basisschool De Kroevendonk  
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om budget beschikbaar te stellen voor het 
plaatsen van tijdelijke lokalen bij basisschool De Kroevendonk. Met deze tijdelijke extra huisvesting is het voor 
De Kroevendonk mogelijk om een pilot te starten tot de vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC). De 
ontwikkeling van een IKC sluit aan bij de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs en de transitie 
jeugdzorg.  
De noodzaak voor extra huisvesting was aanwezig omdat De Kroevendonk niet langer gebruik kan maken van 
de huisvesting in basisschool de Gezellehoek. De Gezellehoek heeft de huisvesting binnen haar school zelf 
nodig vanwege het groeiend aantal leerlingen en de groei van de opvang van asielzoekerskinderen. 
Gezamenlijk is gezocht naar passende oplossingen, maar er bleken geen andere oplossingen binnen 
bestaande huisvesting mogelijk.  
 
Besluit: 
1. Het verzoek om uitbreiding van basisschool De Kroevendonk door middel van het plaatsen van tijdelijke 
 lokalen toe te wijzen. 
2. Een pilot tot het vormen van een Integraal Kindcentrum te starten. 
3. Hier een budget  ad € 97.405 beschikbaar te stellen voor 2015. 
4. De lasten van dit verzoek voor 2015, in totaal €97.405  te dekken uit de bestemmingsreserve 
onderwijshuisvesting (9980205). 
5. Dit besluit en de budgettaire gevolgen te verwerken in de eerste volgende tussentijdse rapportage 2015 en 
de daarbij op te stellen begrotingswijziging. 
 

Onderwerp: 
Gewijzigde koers huisvesting scholen De Fakkel en De Sponder. 
 
Extern bericht  
Het Jeugdzorgonderwijscluster (JZOC), het gebouw dat door AlleeWonen zou worden gerealiseerd op het 
Zuidoostkwartier in Roosendaal, wordt niet gerealiseerd. Dit hebben AlleeWonen en de gemeente Roosendaal 
met elkaar afgesproken. In het Jeugdzorgonderwijscluster zouden de scholen speciaal onderwijs De Fakkel, 
speciaal basisonderwijs De Sponder en Juzt gezamenlijk worden gehuisvest. Onlangs is duidelijk geworden 
dat het project financieel niet haalbaar is en dat AlleeWonen zich strikter wil gaan richten op haar kerntaken: 
voldoende en goede sociale huurwoningen. Realisatie van het JZOC past daar niet in. Om toch op korte 
termijn te kunnen voorzien in adequate huisvesting voor beide scholen heeft het college van burgemeester en 
wethouders de locaties Van Goghlaan 8 (de huidige locatie waar De Fakkel is gehuisvest) en Kadeplein 4 (het 
voormalige Essentgebouw) vastgesteld als mogelijke locaties voor gezamenlijke huisvesting van beide 
scholen en Juzt. Nader onderzoek moet uiterlijk 1 maart 2015 uitwijzen welke van deze twee de definitieve 
locatie wordt voor de gezamenlijke huisvesting van deze partijen. Vervolgens zal de planvorming worden 
opgestart en zal de gemeenteraad worden gevraagd een krediet voor realisatie beschikbaar te stellen. 
 
Besluit:  
1. De scholen De Fakkel en De Sponder niet te huisvesten in het beoogde Jeugdzorgonderwijscluster op het 
Zuidoostkwartier.  
2. Met AlleeWonen nadere afspraken te maken over de beëindiging van de samenwerking.  
3. De locaties Van Goghlaan 8 en Kadeplein 4 vast te stellen als mogelijke locaties voor de gezamenlijke 
huisvesting van De Fakkel, De Sponder en Juzt.  
4. Op basis van nader onderzoek uiterlijk op 01-03-2015 vast te stellen welke van deze locaties de definitieve 
locatie wordt.  
5. De participatie van Juzt zakelijk te benaderen. 
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Onderwerp: 
Strategische Opgave Dienstverlening. 
 
Extern bericht: 
In de afgelopen jaren is met Roosendaal in Ontwikkeling (RIO) de organisatiekoers bepaald en is de 
organisatie op deze koers ingericht. De sporen 'vergroten van de flexibiliteit & mobiliteit', 'inzetten op 
samenwerken & netwerken' en 'slimmer & anders werken' worden hierbij gevolgd. De visie “Dienstverlening 
voor Gemeente Roosendaal 2014-2018” maakt concreet wat dit voor onze dienstverlening betekent. Er wordt 
gestreefd naar een dienstverlening waar onze inwoners en ondernemers tevreden over zijn en waarbij ze 
vanuit hun eigen kracht zoveel mogelijk zelf of samen in regie zijn. Hierbij is onze dienstverlening optimaal 
georganiseerd, zodat deze ook betaalbaar is cq. blijft. Het college van burgemeester en wethouders heeft met 
deze visie ingestemd. 
 
Besluit: 
Hierbij verzoeken we het college in te stemmen met: 
 
De visie op Dienstverlening voor Gemeente Roosendaal gedurende de looptijd 2014-2018. 
 

 
 


