Agenda
27 januari 2010

Raadsvergadering
Datum: 04 februari 2010
Tijdstip: 19.00 uur
Locatie: Raadszaal
Eventueel te vervolgen op: 05 februari 2010

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Besluitenlijsten
a.
Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 21 december 2010

4.

Algemeen
a.
RVB10-0002 Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden en proces-verbaal van
het centraal stembureau
De raad wordt gevraagd over te gaan tot het instellen van een commissie voor het onderzoek van
de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen op 3
maart 2010.

5.

A-stukken
a.
RVB09-0144 Begrotingswijziging huurovereenkomst foyer sporthal Tuinwijk
De raad wordt voorgesteld een begrotingswijziging vast te stellen in verband met de ontbinding van
het huurcontract voor de foyer van sporthal Tuinwijk.
o Bijlage: begrotingswijziging
b.

RVB09-0158 Verordeningen IOAW IOAZ
In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
wordt aan de gemeenteraad de opdracht verstrekt om bij verordening regels te stellen m.b.t. op te
leggen maatregelen en voor de bestrijding van fraude. De raad wordt gevraagd om per 1 juli 2010
de Maatregelenverordening IOAW/IOAZ 2010 en de Handhavingsverordening WWB,WIJ, IOAW
en IOAZ 2010 vast te stellen, en de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet
investeren in jongeren 2009 in te trekken en de verordeningen eind 2014 te evalueren.
o Bijlage: maatregelenverordening IOAW/IOAZ2010, handhavingsverordening WWB,WIJ,IOAW
en IOAZ 2010

c.

RVB09-0145 Ruimtelijke visie West-Brabant
De regio heeft in samenspraak met de individuele gemeenten een regionale ruimtelijke visie
opgesteld. In de visie wordt aan de hand van 10 stellingen de gezamenlijke regionale koers
voorgesteld voor de 19 convenantgemeenten. De raad wordt voorgesteld de visie als kader te
hanteren bij de actualisatie van de gemeentelijke structuurvisie, en actief deel te nemen aan de in
de visie opgenomen subregionale/ bovenlokale gebiedsopgaven en thema’s.
o Bijlage: De ontwerpvisie kaart d.d. 7 oktober 2009 en de daarbij behorende samenvatting,
reactiebrief gemeente Bergen op Zoom d.d. 16 juli 2009 en de beantwoording van de daarin
opgenomen vragen.
o Ter inzage: Ruimtelijke visie West-Brabant 2030, ontwerp visiedocument d.d. 7 oktober 2009,
Ruimtelijke visie West-Brabant 2030

d.

RVB09-0146 Programmabegroting
De Rekenkamer West-Brabant heeft het rapport “Programmabegroting’ uitgebracht. Met de
aanbevelingen kan een verbetertraject worden opgestart om de programmabegroting tot een
geschikt instrument voor de raad te maken om invulling te geven aan hun kaderstellende en
controlerende rol. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het verwerken van de
verbeterpunten in de begroting 2011-2014.
o Bijlage: rapport ‘Programmabegroting’ van de Rekenkamer West-Brabant, rapportage
werkgroep art. 212 Gemeentewet d.d. 22 december 2009

e.

RVB09-0156 Herziening financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet
De werkgroep 212 heeft de financiële verordening geëvalueerd en aangepast. Alle regelgeving die
al elders was opgenomen is verwijderd en op een aantal aandachtsgebieden verschijnen
afzonderlijke nota’s om de uitgangspunten gedetailleerder vast te leggen. De raad wordt gevraagd
de oude verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de
uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Bergen op Zoom in te trekken en de
gewijzigde verordening vast te stellen.
o Ter inzage: rapport programmabegroting West-Brabant, rapport Werkgroep 212

f.

RVB09-0143 Actualisering Normenkader Rechtmatigheid 2009
De raad wordt gevraagd het geactualiseerde Normenkader Rechtmatigheid 2009 en de
goedkeurings- en rapportagetoleranties 2009 vast te stellen om zo richting te geven aan de
accountantscontrole op het rechtmatig handelen van de gemeente Bergen op Zoom.
o Ter inzage: normenkader rechtmatigheid 2009, kadernota Rechtmatigheid 1 juli 2009 van het
Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten

g.

RVB10-0004 rapport Rekenkamer West Brabant 'Verdiepend onderzoek ontwikkeling Bergse
Haven gemeente Bergen op Zoom rapportage Vooronderzoek'
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de brief namens het seniorenconvent en de door de
Rekenkamer West- Brabant opgelegde geheimhouding ten aanzien van het bovengenoemde
rapport op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
o Bijlage: tekst van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, brief namens het
seniorenconvent d.d. 7 januari 2010, nr. U10-000290 inzake Bergse Haven

h.

RVB10-0005 Samenwerking Brabantse Buitensteden
De raden van Roosendaal en Bergen op Zoom willen komen tot verdere intensivering van de
samenwerking tussen beide gemeenten. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de
uitgangspunten zoals verwoord in de ‘notitie Brabantse Buitensteden in perspectief’ en aan de
nieuwe raad te adviseren om een werkgroep in stand te houden die wordt belast met de bewaking
van het voortgangsproces van de samenwerking.
o Bijlage: raadsmededeling BBS samenwerkingsvisie, uitwerking bijeenkomst gemeenteraden
op 9 december 2010

i.

RVB09-0151 Bekostiging programma 2010 onderwijshuisvesting
Jaarlijks stelt het college het programma voor onderwijshuisvesting vast om ervoor te zorgen dat
schoolgebouwen in goede staat blijven en er voldoende capaciteit is om onderwijs te kunnen
geven. De kosten hiervan komen ten laste van het budget onderwijshuisvesting. De raad wordt
gevraagd de begrotingswijziging vast te stellen.
o Bijlage: begrotingswijziging

j.

6.

RVB09-0157 Financiering Districtelijke Coordinatiefunctie Nazorg na detentie
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de opzet van een Districtelijk coördinator nazorg na
detentie voor de periode van 1 jaar en deze te financieren vanuit de bijdrage vanuit het Rijk en
bijdragen vanuit deelnemende gemeenten. Omdat veel gemeentelijke diensten betrokken zijn bij
de nazorg is er behoefte aan coördinatie en een centraal aanspreekpunt voor justitiële partners.
o Bijlage: begrotingswijziging

B-stukken
a.
RVB09-0099 Nota Popbeleid en Subsidierelatie Poppodium
De komst van het popodium gaf aanleiding tot het opstellen van de nota popbeleid. De raad wordt
gevraagd in te stemmen met de nota popbeleid, met het opnemen van de voor het poppodium
bestemde subsidiegrondslagen en het subsidiebudget op naam van de Stichting regionaal podium
voor popcultuur in de gemeentebegroting, en met het beschikbaar stellen van twee kredieten.
Daarnaast wordt gevraagd kennis te nemen van de subsidievereisten en toestemming te verlenen
tot het instellen van een egalisatiereserve specifiek voor het poppodium.
o Bijlage: nota popbeleid, begrotingswijziging
o Ter inzage: subsidievereisten ten behoeve van Stichting Poppodium Gebouw T
b.

RVB09-0159 Onderzoek Re-integratiebeleid
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de eindrapportage van de Rekenkamer WestBrabant ‘Onderzoek Re-integratiebeleid gemeente Bergen op Zoom en een oordeel uit te spreken
over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.
o Ter inzage: eindrapportage van de Rekenkamer West-Brabant Onderzoek Re-integratiebeleid
gemeente Bergen op Zoom’

c.

RVB09-0150 Voorbereidingsbesluit Heimolen e.o.
Om te voorkomen dat in Heimolen en omgeving ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden die
nieuwe ontwikkelingen in de weg staan wordt de raad voorgesteld een voorbereidingsbesluit te
nemen zodat bouwaanvragen gedurende een jaar aangehouden kunnen worden tot het
bestemmingsplan in werking treedt.
o Bijlage: kaart voorbereidingsbesluit NL.IMRO.0748.VBBHeimolen-0301

d.

RVB09-0152 Afvalstoffenbeleidsplan 2010-2014
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het afvalstoffenbeleidsplan 2010-2014. De taken van
de gemeente richten zich op preventie, scheiding, vergunningverlening en handhaving. De raad
moet keuzes maken met betrekking tot de volgende vijf thema’s: Het haal- en brengsysteem van
grof huishoudelijk afval, inzameling oud papier en karton, het optimaliseren van de milieuparkjes,
illegale stort en de handhaving daarop, afvalstoffenheffing, verwerking van GFT-afval en het
opstellen van een communicatieplan afval.
o Bijlage: evaluatie van het beleidsplan verwijderen huishoudelijk afval 2001-2004 gemeente
Bergen op Zoom, afvalstoffenbeleidsplan 2010-2014 gemeente Bergen op Zoom

e.

RVB09-0141 Aanvraag verwervingskrediet bedrijventerrein Wouwseweg
Om de volledige herontwikkeling van het bedrijventerrein Wouwseweg te Halsteren mogelijk te
kunnen maken dient de gemeente een aantal eigendommen aan te kopen. Met alle eigenaren
wordt momenteel onderhandeld. Vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan wordt
vast een verwervingskrediet aangevraagd.
o Bijlage: begrotingswijziging

f.

7.

Moties vreemd aan de orde van de dag
a.
RMO10-0002 Second opinion toetsing aan welstandsnota van het bouwplan voor ingang
bibliotheek
b.

8.

RVB10-0006 Belastingsamenwerking West-Brabant
De raad wordt gevraagd het college toestemming te geven voor het aangaan van de
belastingsamenwerking West-Brabant per 1 maart 2010 en de uitvoerende taken van heffing en
invordering over te dragen aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking WestBrabant.
o Bijlage: eindrapport Belastingsamenwerking West-Brabant, incl. Gemeenschappelijke regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant

Sluiting

RMO10-0003 Sluiten van een aangifteconvenant

