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Toelichtende vragen:  
 

1. Waaruit worden de eventuele tekorten die betrekking hebben op de drie decentralisaties 
voor 2015 e.v. bekostigd, aangezien de reserve Sociaal Domein tot € 10 miljoen dient aan te 
groeien? 

2. Hoe is de flexibiliteit geregeld met het opheffen van de Fondsen Agenda van Roosendaal en 
Majeure opgaven?  Wie kunnen er een beroep doen op de Investeringsreserve economie en 
meer specifiek de binnenstad? 

3. Pagina 26. Wat is het budget voor ondersteuning Raad en wat is het budget voor de 
Rekenkamer? 

4. Pagina 30. Wat houden de sportsubsidies actieve leefstijl precies in? 
5. Pagina 31. Lagere raming opbrengsten exploitatie buitensportaccommodaties t.o.v. 2014. 

Wat is hiervan de oorzaak? 
6. Pagina 35. Hoe verhoudt zich de opbrengst kermissen ad € 392.225,-- t.o.v. de geraamde 

opbrengst 2014 en de verlaging van € 100.000,--? 
7. Pagina 39.  Een opbrengst van € 2,5 miljoen voor het product parkeren. Hoe wilt u deze 

opbrengsten gaan realiseren terwijl er sprake is van structurele minderopbrengsten? Zie ook 
tekort 2de bestuursrapportage 2014. 

8. Pagina 39. De lagere inkomsten voor opbrengsten betaalplannen en 
omgevingsvergunningen zijn in de begroting 2015 niet naar beneden bijgesteld. Rekent u 
zich hier niet gewoon rijk? 

9. Pagina 40-41. Waarom nemen we een product kappen van bomen op in de begroting terwijl 
er geen kosten en geen opbrengsten voor zijn geraamd? 

10. Pagina 43. In de begroting wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst van                
€ 1.149.000,-- voor Diftar. In de 2de bestuursrapportage 2014 wordt rekening gehouden met 
een verlaging van € 1,350.000,-- waarom in 2015 dan geen verlaging van € 1.350.000,--? 

11. Pagina 48. Waarom schaffen we de precariobelasting niet gewoon af als het meer kost dan 
dat het opbrengt? 

12. Pagina 49. Wat houdt het resultaat te realiseren voorzieningen ad. € 4.455.352,--  
daadwerkelijk in en welke inkomsten worden hiermee bedoeld? 

13. Pagina 50. Algemene lasten en baten. Een nadeel van € 2.756.000 a.g.v. 
vermogensoverdracht en lagere kosten nationale gebiedsontwikkeling. Wat wordt hier nu 
precies mee bedoeld? 

14. Pagina 60-61. In de raadsmededeling onderhoudsprogramma “OOR” is opgenomen dat de 
benodigde middelen ad. € 35.112.889,-- middels het Investeringsplan 2015-2018 
(programmabegroting 2015) worden opgenomen.  Op pagina 61 komen wij tot een totale 
investering van € 31.217.764,-- voor wat betreft het “OOR” voor deze onderdelen. Gaarne 
een toelichting hierop. 

 
 
 



Antwoorden: 
 

1. Indien eventuele tekorten niet kunnen worden opgevangen binnen het programma of door 
overschotten op andere programma’s, kan de Risicoreserve Sociaal domein worden 
aangewend. In 2015 bereikt deze reserve al een saldo van € 5,8 miljoen. De aangroei tot € 
10 miljoen in 2017 is bruto. Indien er tekorten worden gedekt uit de reserve zal het 
eindsaldo vanzelfsprekend lager zijn. 
 

2. Besteding van de investeringsreserve zal plaatsvinden op basis van plannen die passen in de 
door de gemeenteraad vastgestelde visie op de binnenstad en de nog te ontwikkelen 
economische visie. 
 

3. Het bedrag voor ondersteuning gemeenteraad en Rekenkamer € 880.883 is als volgt te 
splitsen: ondersteuning gemeenteraad € 840.019, betreft met name doorberekende kosten 
griffie en het budget voor accountantskosten € 40.864 t.b.v. de Rekenkamer (zie voor meer 
detailniveau de beheersbegroting deel B ). 

  
4. Middels de activiteitensubsidie ‘Sport, recreatie en cultuur’ stimuleren we initiatieven 

vanuit de samenleving die een bijdrage leveren aan het bevorderen van een actievere 
leefstijl onder inwoners. Daarbij wordt, naast cultuur, sport (en bewegen + spelen) ingezet 
als centraal thema. Met niet alleen als doel om inwoners meer aan het sporten en bewegen 
te krijgen maar om ze ook meer betrokken te krijgen bij de organisatie van sport- en 
beweegactiviteiten, bijvoorbeeld als vrijwilliger in een sportvereniging. 
 

5. De lagere raming van de opbrengsten in de exploitatie van de buitensportaccommodaties 
bedraagt € 125.000 en is een gevolg van het besluit ‘Uitbreiding sportaccommodatie 
Vierhoeven’. Het bedrag bestaat uit (zie eventueel ook pagina’s 65 en 69 van de 
beheersbegroting): 

 2014 2015 
a. Sportaccommodatie Red Band 13.000 0 
b. Impuls sport 152.000 0 
c. Sportpark Vierhoeven  37.000 77.000 
 202.000 77.000 

Verschil:  125.000 
a. In 2015 is er geen gebruiksvergoeding voor de atletiekbaan op sportpark Red Band       

(Buijenstraat 12) meer geraamd omdat de atletiekbaan daar is afgeschreven en er een     
nieuwe baan op sportpark Vierhoeven (Nispenseweg 1) wordt gerealiseerd. De oude 
wordt dus niet meer gebruikt. 

b. In 2014 wordt éénmalig geld uit de voorziening gemeentelijke sportaccommodaties 
ingezet voor het vernieuwen van de atletiekbaan. 

c. De gebruiksvergoeding voor de atletiekbaan verschuift van Red Band naar Vierhoeven en  
wordt tevens verhoogd. Door de uitbreiding worden verder extra baten gegenereerd 
(onder andere de turnhal). 

 
6. De geraamde opbrengst kermissen in de primitieve begroting 2014 bedraagt € 383.406. Dit 

bedrag is geïndexeerd conform spoorboekje met 2,3% en wordt daarbij € 392.225.  
De verlaging van € 100.000 wordt via de aanbiedingsnota 2015 in mindering gebracht op 
deze € 392.225 (€ 292.225). Deze verlaging zal structureel verwerkt gaan worden in de 
begroting.  
 
 
 



7. Zoals wij inderdaad in de tweede bestuursrapportage 2014 hebben aangegeven, 
verwachten wij in 2014 tegenvallende opbrengsten ten opzichte van het begrote bedrag aan 
parkeeropbrengsten. Dat de opbrengsten in 2014 tegenvallen, is voor ons nog geen reden 
om deze nu al aan te merken als ‘structurele minderopbrengsten’, zoals u dat doet in uw 
vraagstelling. Voordat wij de opbrengsten vermindering als ‘structureel’ duiden, zouden wij 
de ontwikkeling van de opbrengsten over een wat langere periode willen beoordelen. Het 
signaal van de ontwikkeling van de opbrengsten in 2014, nemen wij echter wel uitermate 
serieus. Wij blijven de ontwikkeling van de opbrengsten nauwgezet volgen en u daarvan in 
de bestuursrapportages in 2015 op de hoogte houden. 
 

8. De structurele verlagingen van ramingen gaan zoals gebruikelijk niet via de primitieve 
begroting. De genoemde ramingen worden naar beneden bijgesteld op basis van 
besluitvorming bij de aanbiedingsnota (via de daarbij behorende begrotingswijziging).  De 
leges omgevingsvergunningen worden structureel neerwaarts aangepast voor een bedrag 
van € 575.000 (zie nadere informatie op pagina 14 van het Bijlagenboek). 

 
9. De reden hiervan is van systeem/technische aard. In 2013 werden hier wel kosten en 

opbrengsten op verantwoord.                
 
10. De raming van de lasten in de begroting 2015 zijn andere bedragen dan de bijgestelde lasten 

in de tweede bestuursrapportage 2014. Dit verklaart de afwijking in de twee genoemde 
bedragen. 
Omdat reiniging een gesloten financiering is, wordt hetzelfde bedrag aan inkomsten 
geraamd als de hoogte van de lasten. 

 
11. Op pagina 48 van het Bijlagenboek van de Programmabegroting 2015 staan bij de 

belastingen de bedragen niet op de juiste regel. In onderstaand overzicht zijn deze juist 
weergegeven: 
 

  2013  2014 2015 2016 2017 2018 

Lasten Onroerende Zaken 

Belasting 184.241 138.326 131.266 126.771 122.360 119.447 

Lasten Hondenbelasting 27.561 41.252 41.452 40.752 40.065 39.611 

Lasten Precariobelasting 4.272 45.050 7.391 7.341 7.291 7.257 

Lasten Toeristenbelasting 102 2.551 2.541 2.528 2.516 2.507 

Belastingverordening / 

uitvoeringsbesluit   

     Lasten Reclamebelasting 

 

7.030 6.618 6.579 6.542 6.517 

  
               De conclusie uit bovenstaand gecorrigeerd overzicht is dat de netto opbrengst van de    
               precariobelasting voor 2015 € 97.497 bedraagt. Afschaffing leidt dus tot een nadeel van dit     
               bedrag. 

 
12. Het bedrag te realiseren voorzieningen € 4.455.352 is als volgt te splitsen (zie beheers-

begroting deel B pagina 235):  

 Interne verrekeningen BCF gesloten financieringen € 2.938.413 

 Interne verrekeningen kwijtscheldingen gesloten financieringen € 1.085.000 

 Taakstelling uit kadernota (museum, archief, bibliotheek) € 250.000 

 Flankerend personeelsbeleid (verrekening voormalig personeel) € 179.382 

 Bouwkredietregeling € 2.557 



13. In de begroting 2014 is onder algemene lasten en baten een begrotingsbedrag van  
€ 800.000 voor Nationale gebiedsontwikkeling betreffende verwerving gronden Wubben cf 
kadernota 2013 opgenomen. In de nieuwe begroting 2015 is in dit kader ook een budget 
opgenomen van € 200.000. Tevens is in de nieuwe begroting 2015 een budget opgenomen 
voor Spoorse doorsnijdingen van € 3.356.350. Per saldo geeft dit een nadeel binnen het 
beleidsveld algemene baten en lasten van € 2.756.000 (zie pagina 234 deel B van de 
beheersbegroting). 

 
14. De bedragen komen inderdaad niet overeen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het 

Investeringsplan bij de begroting 2015 eerder gereed was dan het uiteindelijk vastgestelde 
onderhoudsprogramma. De noodzakelijke aanpassingen verwerken wij in een volgende 
begrotingswijziging. 

 

 


