
 
 
 
 

 

 B&W besluitenlijst vergadering d.d. 20 december 2016 

 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d.13-12-2016; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 13-12-2016 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 20 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: 
Procesbeschrijving De6 grip op samenwerkingsverbanden 
 
Extern bericht: 
In De6-verband trekt Roosendaal samen op met gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, 
Rucphen en Zundert als het gaat om het proces van de kaderbrieven, zienswijzen en richtlijnen voor 
de Verbonden Partijen. Een regionaal kwartet bestaande uit burgemeester Janssen, de heer 
Verheijen, de heer Rochat en mevr. de Smet heeft dit aangestuurd en gevolgd. Er is nu voldoende 
ervaring opgebouwd op basis waarvan een procesbeschrijving is opgesteld. Het kwartet biedt deze 
procesbeschrijving ter vaststelling aan De6-colleges aan, zodat alle gemeenten dezelfde werkwijze 
hanteren. Het college van burgemeester en wethouders in Roosendaal heeft de procesbeschrijving 
vastgesteld. 
 
Besluit: 
De procesbeschrijving van De6 tbv uitvoering van de nota verbonden partijen, vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Overeenkomst Bevolkingszorg district de Markiezaten 
 
Extern bericht: 
In de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en 
Woensdrecht wordt voor rampen- en crisisbestrijding samengewerkt in één districtelijk team 
bevolkingszorg “De Markiezaten”. Middels de overeenkomst bevolkingszorg “De Markiezaten” wordt 
de huidige overeenkomst van de Officier van Dienst Bevolkingszorg De Markiezaten geactualiseerd en 
worden onderlinge afspraken vastgelegd. 
 
Besluit: 
1. De overeenkomst Bevolkingszorg ''De Markiezaten'' vast te stellen. 
2. De burgemeester te mandateren om de overeenkomst Bevolkingszorg “De Markiezaten” te 
ondertekenen.  
 

Onderwerp: 
Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht 2017 
 
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. Prioriteit wordt 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 2017 en het Beleidsplan Handhaving 
Roosendaal 2012. Bij de uitvoering van het programma staat integraal samenwerken voorop. Zo zijn 
de brandweer en de omgevingsdienst 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 2017 vast te stellen. 
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Onderwerp: 
Implementatie Snelle Wabo Aanvraag Procedure  
 
Extern bericht: 
De regeldruk voor burgers en bedrijven voor kleinere bouwprojecten wordt verlaagd. In het kader van 
het project ‘Merkbaar minder regeldruk’ hanteert het college van burgemeester en wethouders een 
hoog ambitieniveau en heeft zij besloten om aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de 
activiteiten ‘bouwen’ en ‘Handelen in strijd met de regels van Ruimtelijke Ordening’ met een bouwsom 
lager dan € 25.000,00 binnen vier werkdagen af te handelen. Het gaat hier om bouwplannen binnen 
een nagenoeg verwaarloosbaar risicosegment, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
grotendeels bij de aanvrager komt te liggen. Voor burgers en bedrijven zullen minder stukken nodig 
zijn, omdat een marginale beoordeling plaatsvindt van de aanvraag. Hiermee kan sneller tot 
besluitvorming worden gekomen en dus ook sneller duidelijkheid omtrent de (on)mogelijkheden. De 
aankomende weken zal de implementatie van deze Snelle Wabo Aanvraag Procedure, oftewel SWAP, 
meer vorm krijgen en merkbaar worden voor burgers en bedrijven. 
 
Besluit: 
In het kader van het project ‘Merkbaar minder regeldruk’ wordt voorgesteld 
om omgevingsvergunningen voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘Handelen in strijd met de regels van 
Ruimtelijke Ordening’ met een bouwsom lager dan € 25.000,00 binnen vier werkdagen af te handelen. 
Voorgesteld wordt om de implementatie van de Snelle Wabo Aanvraag Procedure, oftewel SWAP, 
conform bijgevoegd projectplan vorm te geven. 
 

Onderwerp: 
Samenwerking VTH Wabo De6 
 
Extern bericht: 
In De6-verband werkt Roosendaal samen met gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, 
Rucphen en Zundert. Op de volgende onderdelen is de samenwerking verder vormgegeven: 
P&O/HRM, Ruimtelijke Ordening, Financiën, GRIP/Sturing GR, juridische zaken, Openbare Ruimte en 
VTH-taken. Voor het onderdeel VTH Wabo is een samenwerkingsplan uitgewerkt en vastgesteld door 
het college van burgemeester en wethouders in Roosendaal. Om de samenwerking te kunnen starten, 
worden de laatste noodzakelijke implementatieprocessen doorlopen en de voorbereidde 
implementatieresultaten van de werkgroepen geoperationaliseerd. In het verlengde daarvan heeft het 
college tevens de verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 
Omgevingsrecht vastgesteld. Deze verordening zorgt ervoor dat er in De6-verband voldoende 
gekwalificeerde mensen zijn voor de uitvoering van de Wabo-taken 
 
Besluit: 
1. Het samenwerkingsplan VTH Wabo De6 definitief vast te stellen. 
2. De gemeenteraad te informeren via een Raadsmededeling 
3. De laatste noodzakelijke voorbereidingen op het implementatieproces te doorlopen en de resultaten 
van de werkgroepen operationaliseren zodat de samenwerking kan starten. 
4. In het verlengde van beslispunt 3, de conceptverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) omgevingsrecht in concept vast te stellen. Vervolgens, in het kader van de 
hoorplicht, conform artikel 5.4, eerste lid, sub b van de Wabo, ter kennis te brengen van Gedeputeerde 
Staten, zodat aansluitend de Gemeenteraad de verordening kan vaststellen.  
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Onderwerp: 
Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Plantagebaan 57 in Wouw 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen af te geven voor het perceel Plantagebaan 57 in Wouw. Voor dit perceel is een 
aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een bedrijfsruimte van 1400 
m2, het aanbrengen van verharding en het veranderen van de inrichting. Aangezien het bouwplan in 
strijd is met het vigerende bestemmingsplan is een omgevingsvergunning om af te wijken van het 
bestemmingsplan benodigd. Om deze omgevingsvergunning te kunnen verlenen, is een verklaring van 
geen bedenkingen nodig van raad van de gemeente Roosendaal. Na afgifte van de definitieve 
verklaring van geen bedenkingen, kan de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend. 
 
Besluit: 
In het kader van de af te geven omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsruimte op 
het perceel Plantagebaan 57 in Wouw, de raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen af te geven, een en ander overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel. 
 
Beslispunten: 
1.    op grond van artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen af te geven ten behoeve van de procedure, zoals bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, 
onder 30 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het realiseren van een bedrijfsruimte van 
1400 m2, aanbrengen verharding en het veranderen van de inrichting op het adres Plantagebaan 57. 
2.    geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, 
omdat het wettelijke kostenverhaal is verzekerd door het afsluiten van een anterieure overeenkomst 
tussen de gemeente en initiatiefnemer. 
3.  indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen deze 
te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen.  
 

Onderwerp: 
Vervanging gemeentesecretaris 
 
Extern bericht: 
Het directieteam van de gemeente Roosendaal krijgt per 1 januari 2017 een nieuwe directeur. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft daarom nu een besluit genomen dat de vervanging 
van de gemeentesecretaris adequaat regelt. De gemeentesecretaris R. Kleijnen zal tijdens zijn verlof 
of afwezigheid om andere redenen vervangen worden door de 1e locosecretaris de heer E. Franken 
(directeur), de 2e locosecretaris mevrouw A. Hendriks (directeur) of de 3e locosecretaris de heer G. 
Jas (teamleider) 
 
Besluit: 
1. De vervanging van de gemeentesecretaris te regelen conform het bijgevoegde vervangingsbesluit. 
2. Het besluit d.d. 7 juli 2015 in te trekken. 
 

Onderwerp: 
Voortzetting steunfonds huisuitzettingen 
 
Extern bericht: 
Huurders die in de problemen dreigen te raken met de betaling van hun huur, krijgen ook volgend jaar 
extra ondersteuning van de gemeente. Het college wil hiermee zoveel als mogelijk ervoor zorgen dat 
mensen hun woning niet verliezen door huurachterstand en weer uit de geldproblemen komen. 
De gemeente geeft hiermee vervolg aan het op 1 januari 2016 gestarte steunfonds huisuitzettingen 
voor huurders. Hiermee wil de gemeente mensen de ruimte bieden om hun leven op orde te brengen. 
 
Besluit: 
1. Het steunfonds huisuitzettingen in ongewijzigde vorm voort te zetten over de periode van 2017 t/m 
2019.  
2. De nadere regel ten aanzien van de subsidiebijdrage aan Traverse voor het uitvoeren van het 
Steunfonds Huisuitzettingen vast te stellen. 
3. De nadere regels 2017 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
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Onderwerp: 
Aanwijzingsbesluit hondenspeelplaatsen 
 
Extern bericht: 
Op initiatief van en door een aantal bewonersplatforms zijn er vier hondenspeelplaatsen aangelegd. 
Met dit besluit wijst het college van burgemeester en wethouders deze plaatsen aan als 
hondenspeelplaats, waar honden vrij kunnen rennen en niet aangelijnd hoeven te zijn. 
 
Besluit: 
Het 'Aanwijzingsbesluit gebieden waar honden zonder aanlijning mogen lopen', vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied Roosendaal - Nispen 
 
Extern bericht: 
Op 8 juli 2016 is het bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal - Nispen vastgesteld. Vervolgens 
hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten om een zogeheten reactieve aanwijzing te 
geven en daarnaast nog een beroepschrift in te dienen bij de Raad van State. Naar aanleiding van de 
reactieve aanwijzing is door het college van burgemeester en wethouders beroep ingesteld bij de 
Raad van State en dit is ook gedaan door in totaal vier belanghebbenden. Een en ander had onder 
meer tot gevolg dat enkele onderdelen van het bestemmingsplan niet in werking zijn getreden. 
In de tussenliggende periode is daarom een reparatieplan opgesteld en in procedure gebracht. Dit was 
noodzakelijk om het bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal - Nispen op de betreffende 
onderdelen bij te stellen. 
Inmiddels heeft de Raad van State op 2 en 23 november 2016 uitspraak gedaan in beide geschillen. 
Dit maakt dat de procedure voor het reparatieplan verder kan worden afgewikkeld, hetgeen betekent 
dat het plan door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Als gevolg van de uitspraak van de Raad 
van State van 2 november 2016 en omdat nog enkele ambtshalve wijzigingen nodig zijn, wordt het 
bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld door het college. 
 
Besluit: 
De gemeenteraad  voor te stellen om te besluiten tot het (gewijzigd) vaststellen van het 
bestemmingsplan "Reparatieplan buitengebied Roosendaal - Nispen.  
 

Onderwerp: 
Actualisatie Financiële Verordening, Controleverordening en bijbehorende regelingen 
 
Extern bericht:. 
In december 2015 is door de gemeenteraad de huidige Financiële verordening 2016 vastgesteld. Door 
vaststelling van gewijzigde BBV-voorschriften in het voorjaar van 2016 is actualisatie noodzakelijk. De 
vastgestelde Programmabegroting 2017 is, conform wettelijke verplichting, reeds opgesteld op basis 
van deze nieuwe voorschriften. 
Het beleidskader Reserves & Voorzieningen is geactualiseerd en geïntegreerd. In navolging van de 
financiële verordening zijn ook het Treasurystatuut, de regeling Budgetbeheer en de 
Controleverordening (in onderlinge samenhang) nader bezien en tegelijkertijd geactualiseerd. 
 
Besluit: 
1.    De concept Financiële verordening Roosendaal 2017 met bijgaand raadsvoorstel aan de raad ter 
vaststelling voorleggen. 
2.    Het beleidskader Reserves & Voorzieningen 2007 in te trekken. 
3.    De concept Controleverordening Roosendaal 2017 met bijgaand raadsvoorstel aan de raad ter 
vaststelling voorleggen. 
4.    Het Treasurystatuut Roosendaal 2017 vast te stellen. 
5.    Het Treasurystatuut 2016 in te trekken. 
6.    De Regeling budgetbeheer Roosendaal 2017 vast te stellen. 
7.    De Regeling budgetbeheer gemeente Roosendaal in te trekken. 
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Onderwerp: 
Lening BNG dd. 03-11-2016 
 
Extern bericht:.  
De Gemeente Roosendaal en de BNG Bank te Den Haag hebben op 3 november 2016 een 
leningovereenkomst gesloten ter hoogte van € 15 mln. met een looptijd tot en met 1 december 2017. 
 
Besluit: 
Lang vreemd vermogen aan de trekken middels het aangaan van de leningovereenkomst met 
referentienummer 428919 tussen de BNG Bank te Den Haag en de Gemeente Roosendaal ter hoogte 
van € 15 mln. en met een looptijd van 04-11-2016 tot en met 1-12-2017. 
 

 
 
 
 


