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Vaststellen jaarlijkse regelingen 
Het college van burgemeester en wethouders wijst ieder jaar aan op welke nationale feestdagen er gratis 
geparkeerd mag worden in Roosendaal. Voor 2019 zijn dat: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, de beide 
Paasdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen en Kerstdagen. 
Bij een aantal van tevoren aangewezen festiviteiten mogen de toegestane geluidsnormen worden 
overschreden. Bijvoorbeeld tijdens carnaval, Koningsdag en de kermis. Het geluid blijft ook bij deze 
festiviteiten wel binnen bepaalde maximale normen. Voor 2019 zijn evenementen aangewezen die voor de 
gehele stad bedoeld zijn en op meerdere locaties gelijktijdig plaatsvinden. 
 
Actualisering Arbeidsvoorwaardenregeling 
Op 1 januari 2020 gaat de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren gelden, waardoor ambtenaren 
zoveel als mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als medewerkers in het bedrijfsleven. Er komt een 
nieuwe CAO en een lokaal personeelshandboek. Ter voorbereiding op deze nieuwe wet zijn de door het 
college van burgemeester en wethouders vastgestelde huidige lokale regelingen voor de medewerkers van 
de gemeente Roosendaal geïnventariseerd en waar nodig gewijzigd of nieuw vastgesteld. De 
arbeidsvoorwaardenregeling is daarnaast aangepast om landelijke afspraken door te voeren. Alle besluiten 
worden door het college voor overeenstemming aan het Georganiseerd Overleg voorgelegd. 
 
Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulpregio West-Brabant West 
De gemeente Roosendaal levert ondersteuning aan de jeugdhulpregio West-Brabant West. Deze 
ondersteuning bestaat uit het gastheerschap van het zorg informatie en inkoop team, beheer van een aantal 
regionale budgetten en ondersteunende diensten. In verband met deze ondersteuning sluiten de 
samenwerkende gemeenten een dienstverleningsovereenkomst af met de gemeente Roosendaal. 
 
Huisvestings Programma Onderwijslocaties 2019 
Gemeente en schoolbesturen zijn nog in gesprek over de doordecentralisatie onderwijshuisvesting Primair 
Onderwijs. Omdat hierover nog geen besluitvorming is wordt het Huisvestings Programma Onderwijslocaties 
2019 (HPO) door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. In het HPO worden 
verbouwingskredieten en voorbereidingskredieten voor verscheidene projecten toegekend. Hiervoor zal een 
verzoek ter votering van deze kredieten worden voorgelegd aan de raad. 
 
Zesde wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten akkoord te gaan met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (GR BWB). Het gaat om aanpassing in 
de spelregels voor eenvoudige begrotingswijzigingen. Ook is het sluiten van uitvoeringsconvenanten tussen 
de Belastingsamenwerking West-Brabant met de deelnemende overheden vastgelegd. De deelnemende 
overheden zijn: Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-
Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert. 
 
Ontwikkeling Titus Brandsmastraat 
In december 2017 is een overeenkomst gesloten tussen gemeente Roosendaal en Alwel over de 
ontwikkeling van het gebied Titus Brandsmastraat tot een woningbouwlocatie met maximaal 32 
koopwoningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een werkbudget van € 245.225 
als voorfinanciering beschikbaar te stellen voor het bouw- en woonrijp maken van dit gebied. De uiteindelijke 
kosten worden betaald door Alwel. 
 
  



 

 

 
 

Verplichte eigen bijdrage WMO 2019  
Iedereen die gebruik maakt van voorzieningen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaat 
vanaf 1 januari 2019 een verplichte eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per vier weken betalen. Dit is 
nieuwe landelijke regelgeving. Deze eigen bijdrage was voorheen inkomensafhankelijk, nu niet meer. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad daarom voor om in Roosendaal vanaf 
25 maart 2019 deze verplichte eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken in te voeren voor alle 
voorzieningen uit de WMO. 
Inwoners van Roosendaal die via de WMO gebruikmaken van hulp bij het huishouden en de 
Maatwerkvoorziening Begeleiding betaalden tot op heden geen eigen bijdrage. Dat wordt vanaf 25 maart 
2019 dan wel het geval. Als deze inwoners gebruikmaken van de collectieve ziektekostverzekering voor 
minima, kunnen zij de nieuwe verplichte bijdrage declareren bij de zorgverzekering. Op die manier krijgen ze 
de verplichte eigen bijdrage weer terugbetaald. 
Deze collectieve ziektekostverzekering voor minima is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente 
Roosendaal met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. 
 
 

 
 

Voor meer informatie:  
Team Communicatie | Gemeente Roosendaal | Postbus 5000 | 4700 KA Roosendaal  
| (0165) 579 222 | communicatie@roosendaal.nl   
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