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TOELICHTING: 

Elk jaar volgt na de begroting tweemaal een 
bestuursrapportage met uiteindelijk de jaarstukken 
met de gerealiseerde cijfers. Er is hierbij sprake van 
meevallers en tegenvallers. Afhankelijk van het 
eindresultaat wordt vervolgens gestort dan wel geput 
uit de reserves. De afgelopen jaren wordt er 
structureel geput uit de reserves!  
 
De voorliggende begroting is sluitend gemaakt door 
opnieuw te putten uit de reserves of door weinig 
realistisch te begroten zoals bijvoorbeeld duidelijk 
wordt bij de verhoging parkeertarieven. Het is 
immers illustratief dat de parkeertarieven wederom 
stijgen terwijl uit de jaarstukken ieder jaar blijkt dat 
de totale parkeeropbrengsten dalen en dus 
uiteindelijk leiden tot lagere opbrengsten dan 
begroot. Wij verwijzen graag naar de 
respectievelijke begrotingen, bestuursrapportages en 
jaarstukken van de afgelopen jaren. 
 
Zo zijn er op vele begrotingsposten vergelijkbare 
voorbeelden te noemen waarbij er sprake is van 
structurele tegenvallers aan de kant van de kosten of 
aan de kant van de opbrengsten. Daarmee komt de 
geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de 
jaarlijkse begroting in een ander daglicht te staan. 
Telkens wordt dan in de jaarstukken gesteld dat de 
tegenvallers onvoorzien waren en/of dat de oorzaken 
van buiten komen. Terwijl goed begroten 
ook eist dat er wordt geleerd uit het verleden. 
 
Wij vinden het vreemd dat regelmatig bij dezelfde 
posten verschillende bedragen staan in de PB2015, 
bijlagen en overzicht reserves en voorzieningen. 

1. Wat is het saldo (tekort of overschot) van de 
       begroting zonder mutaties reserves? 
2.    Graag overzicht met cijfers begroting en 
       resultaat van de post parkeren van de 
       afgelopen jaren, inclusief hoogte       
       parkeertarief. 
3. Waarom begroot u (zoals bij parkeren)    

telkens hogere opbrengsten terwijl de trend 
omgekeerd is? 

4. Op welke wijze dragen hogere parkeer- 
tarieven bij aan welke maatschappelijke 
effecten?! 

5. Graag een gedetailleerd overzicht  
belangrijkste posten (waarbij het saldo meer is 
dan € 100.000) van de mismatch van de actuele 
begroting met de laatste jaarstukken en 
bestuursrapportages. 

6. Komt de informatie en komen de cijfers uit  
de PB2015 100% overeen met de informatie en 
cijfers uit de bijhorende bijlagen PB2015 en de 
onderliggende Berap 1 en 2? Graag een uitleg 
over de verschillen. 

 

Grondexploitaties 7. Wat is het verschil tussen afboekingen en 
verliezen bij de post grondexploitaties en graag 
een totaaloverzicht van de gedane afboekingen 
en verwerkte verliezen van de afgelopen twee 
bestuursperiodes? 

In het bestuursakkoord zijn harde politieke 
afspraken gemaakt met betrekking tot het sociaal 
domein en de binnenstad.  
 
 

8. Wat is volgens BBV de betekenis die moet 
worden gegeven aan de respectievelijke ratio’s 
weerstandscapaciteit en hoe scoort Roosendaal 
dan? 
 



Voor beide zaken is een harde toezegging gedaan dat 
in deze bestuursperiode er 10 miljoen Euro 
beschikbaar komt. Beide posten zijn opgenomen in 
de begroting als een zogenaamde 
bestemmingsreserve. Volgens de PB2015 is de 
omvang eind 2015 als volgt t.w. 
- Reserve sociaal domein: € 5.787.000,00 
- Reserve investeringsimpuls: € 6.549.000,00 
 
Conform de regelgeving BBV tellen reserves mee bij 
de berekening van de weerstands-capaciteit omdat 
de gemeenteraad kan besluiten de reserves anders te 
besteden dan bedoeld. De betekenis hiervan is dat de 
genoemde reserves niet hard beschikbaar zijn voor 
de genoemde doelen.  
 
In het kader van de aangenomen motie “Samen 
doen we het” tijdens de GR van 4 september 2014 is 
in theorie de bijl gezet aan de investering in de 
binnenstad.  
 
Een oplossing om wel zekerheid te bieden aan het 
project binnenstad en zekerheid te bieden aan de 
vele inwoners die afhankelijk zijn van het sociale 
domein, is om de genoemde reserves te wijzigen in 
voorzieningen. Alleen op deze wijze worden de 
politieke afspraken omgezet in harde toezeggingen 
zodat alle betrokkenen echt weten waar ze aan toe 
zijn. 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit eind 2015 daalt 
dan met 12,4 miljoen euro tot 24,3 miljoen. 

9. Conform het gesloten Bestuursakkoord zijn er 
harde politieke afspraken gemaakt over o.a. 
reserves sociaal domein, binnenstad en 
stadskantoor, wat is dan de financiële betekenis 
hiervan als ze door het college toch worden 
beschouwd als een reserve waarover de 
gemeenteraad in theorie een andere 
bestemming kan geven? Staan deze politieke 
afspraken dan financieel gezien op losse 
schroeven? 

10. Als de bedragen die behoren bij deze  
Politieke afspraken inderdaad worden 
beschouwd als harde afspraken die worden 
nagekomen en de bijbehorende bedragen 
worden de komende bestuursperiode 
uitgegeven, wat is de verwachte ontwikkeling 
meerjaren actualisatie reserves en voorziening 
en bijbehorende beschikbare en benodigde 
weerstandscapaciteit plus ratio? 
 

De berekening van de benodigde weerstands-
capaciteit is gebaseerd op subjectieve 
vaststelling van risico’s en kansen waarop een 
risicosimulatie wordt losgelaten. Er is nergens in de 
stukken iets van onderbouwing te vinden over de 93 
risico’s en hoe de kansen zijn bepaald en hoe de 
risicosimulatie heeft plaatsgevonden. Alleen wordt 
over de uitkomst gecommuniceerd dat er een totaal 
risico is van in totaal 63 miljoen en dat met een 
waarschijnlijkheid van 90% een bedrag van 14 miljoen 
voldoende is om de risico’s af te dekken. De 
benodigde weerstandscapaciteit is sinds 2014 
gedaald met 6 miljoen euro naar 14 miljoen. 
 
De PB2014 ging uit van een ratio weerstands-
capaciteit van 1,6 terwijl die in werkelijkheid bij de 
jaarstukken 2014 bedroeg 1,5 

11. Welke zijn de 93 risicovolle projecten? 
12. Hoe is de kansbepaling gedaan? 
13. Zijn er objectieve criteria gebruikt, welke? 
14. Graag inzicht in de risicosimulatie? 
15. Is er een onafhankelijke toetsing mogelijk van de 

berekening van de begrote 
weerstandscapaciteit? 

Uitgangspositie is structureel verliesgevend. En 
alleen in 2015 worden volgens de PB2015 de 
structurele lasten gedekt door structurele baten 
terwijl het dekkingsvoorstel gebaseerd is op de inzet 
van incidentele reserves. (pagina 8 en 9) 

16. Hoe kan er sprake zijn van structurele dekking in 
2015 bij gebruik makend van incidentele 
reserves? 

17. En hoe groot zijn de structurele tekorten de 
komende jaren? 

18. Hoezo is er dan sprake van structurele 
sluitende meerjarenbegroting? 
 



Voor het onderhoudsprogramma openbare ruimte 
wordt voorgesteld de reserves en voorziening samen 
te voegen, onder verwijzing naar het programma 
Verbindend Beheren dat structureel een (te) laag 
kwaliteitsniveau heeft. Met het ombouwen van 
voorzieningen naar reserves, ontstaat er relatief meer 
„vrij” geld terwijl geoormerkt geld voor het 
noodzakelijke onderhoud en beheer komt te 
vervallen. Daarmee krijgt het college nog meer 
speelruimte om te schuiven met geld en prioriteiten 
te stellen, terwijl over de gehele linie er juist meer 
geoormerkt geld nodig is om het slechte onderhoud 
en beheer een halt toe te roepen. Bovendien met het 
schrappen van voorzieningen ten gunste van reserves 
wordt de ratio weerstandscapaciteit kunstmatig 
verhoogd. 

19. Welke voorzieningen worden omgezet naar 
 reserves en om welke bedragen gaat het? 

20. Welk budget is nodig voor het onderhoud en 
beheer conform Verbindend Beheren? 

21. Welk budget is nodig voor het onderhoud en 
beheer bij kwaliteitsniveau B en A? 

22. Uit welke budgetten wordt het onderhoud en 
beheer betaald? 

De beschreven maatschappelijke effecten geven 
een eerste mogelijkheid om beleid en realisatie te 
kunnen beoordelen. De effecten zijn regelmatig meer 
kwalitatief dan kwantitatief en zullen naar de 
toekomst toe ongetwijfeld wel steeds meer SMART 
worden gemaakt. De bijbehorende indicatoren zijn 
vooral waardevol om een trend te kunnen vastleggen 
dan dat deze een goed of fout oordeel geven. Daarbij 
is cruciaal dat het verzamelen van meetgegevens zo 
objectief als mogelijk is gebeurd en dat de gebruikte 
bronnen representatief zijn. Nu 
is bekend dat er twijfels zijn over de representativiteit 
van o.a. het Digipanel en ook vele enquêtes zijn vaak 
wetenschappelijk 
onbetrouwbaar. Ook het element van frequentie van 
meting kan van grote invloed zijn op de uitkomst en 
daarmee op de beoordeling van de behaalde 
maatschappelijke effecten. De wereld verandert zo 
snel tegenwoordig en zeker binnen het sociale 
domein, dat monitoring van maatschappelijke 
effecten op basis van indicatoren, nog belangrijker 
wordt dan het in normale omstandigheden al is. 

23. Op welke wijze zijn de maatschappelijke effecten 
gedefinieerd zoals ze zijn en hoe is bepaald dat 
de gebruikte indicatoren inderdaad zo SMART als 
mogelijk een goede duiding geven van de 
maatschappelijke effecten? Een willekeurig 
voorbeeld ter illustratie: wat zegt het aantal 
werkzoekenden jonger dan 27 jaar over het 
behalen van het maatschappelijke effect 
nummer 5, dat de Roosendaalse jeugd gezond en 
veilig opgroeit en naar eigen tevredenheid 
deelneemt aan de samenleving? Deze vraag geldt 
dus voor alle maatschappelijke effecten. 

24. In hoeverre zijn de kwantitatieve effecten 
realistisch te noemen bijvoorbeeld bij het aantal 
niet-werkende werkzoekenden van 1900 
mensen? Of waarom is de doelstelling 
rapportcijfer kwaliteit woonomgeving 6,3 en niet 
8,3? Welke indicator is dominant bij beoordeling 
maatschappelijke effect? Kortom, waarom zijn de 
kwantitatieve doelstellingen zoals ze zijn, welke 
ratio ligt daar achter? 

25. Op welke wijze is gezekerd dat de vele te 
hanteren bronnen daadwerkelijk representatief 
zijn en dat de voorgestelde frequentie voldoende 
betrouwbare metingen opleveren? Wie 
monitoort en ijkt de metingen en de gebruikte 
bronnen? 

Precariobelasting 26. Wat is de verklaring dat de lasten hoger zijn dan 
de baten? 

27. Betekent dit dat afschaffing van deze belasting 
per saldo een financieel voordeel oplevert, 
welke? 

Bestemmingsreserve stadskantoor 28. Wat is het doel: nieuwbouw, renovatie, regulier 
onderhoud? 

29. Uit welke dotaties is deze reserve opgebouwd? 
30.  Hoe zijn de exploitatielasten van het 

stadskantoor de afgelopen jaren geboekt? 
31. In afwachting van mogelijke verhuizing is de 

renovatie gestopt.  
Betekent dit dat onafhankelijk van nog te maken 
keuzes de bestemmingsreserve altijd aangewend 



zal moeten worden, hetzij voor investering in 
nieuwbouw hetzij voor betaling renovatie? Graag 
een toelichting. 

Antwoorden: 
 

1. Op pagina 20 en 21 van het Bijlagenboek van de Programmabegroting 2015 worden de saldi voor 
en na resultaatbestemming zowel inclusief als exclusief incidentele baten en lasten weergegeven. 
Het resultaat voor resultaatbestemming na verwerking van de aanbiedingsnota bedraagt € 928.000 
voordelig. 

 
2. De opbrengsten en tarieven van parkeren waren de afgelopen jaren als volgt: 
  

Betaald Parkeren 2012 en 2013 

opbrengst opbrengst begroot opbrengst werkelijk 

2012 2.486.487 2.619.815 

2013 2.225.297 2.137.745 

Tarieven 2012 en 2013 

hoog tarief € 1,80   

laag tarief € 1,20   

dagkaart € 8,00   

 
3. Zoals u uit het cijferoverzicht onder bovenstaand antwoord 2 kunt opmaken zijn de 

parkeeropbrengsten in 2013 lager begroot dan in 2012. Daarbij is er dus geen sprake van een 
omgekeerde trend zoals u dat aangeeft in uw vraagstelling. 

 
4. Hogere parkeertarieven dragen bij aan een maatschappelijke effect dat daarmee de 

parkeervoorzieningen zoals wij die kennen in Roosendaal in stand kunnen blijven.  
 

5. In de strategische verkenningen van begin 2014, die onderdeel zijn van de aanbiedingsnota in de 
begroting 2015, is rekening gehouden met de structurele overschotten en tekorten uit de 
jaarrekeningen en uit de bestuursrapportages tot en met de tweede bestuursrapportage 2013. 
In de aanbiedingsnota is verder rekening gehouden met de effecten van de eerste 
bestuursrapportage 2014. Effecten van de tweede bestuursrapportage 2014 en de jaarrekening 
2014 nemen wij mee in de Kadernota / Lentebrief 2015. Ons inziens is geen sprake van 
mismatches. 
 

6. Het is ons niet duidelijk welke verschillen u bedoelt. De cijfers uit de primitieve begroting 2015 
komen overeen met de bijbehorende bijlage. De structurele gevolgen van de tweede 
bestuursrapportage 2013 en de eerste bestuursrapportage 2014 zijn verwerkt in de 
aanbiedingsnota van deze begroting en worden via de eerste begrotingswijziging toegevoegd. 
De eventuele structurele effecten  van de tweede bestuursrapportage 2014 en de jaarrekening 
2014 nemen wij na besluitvorming mee in de Kadernota / Lentebrief 2015.  
 

7. Verliezen nemen op grondexploitaties gebeurt door afwaarderen van de boekwaarde dan wel 
het treffen van een voorziening voor het verwachte verlies. De voorziening wordt in mindering 
gebracht op de boekwaarde van het project. Een verliesvoorziening is voorlopig en nog niet 
definitief.                                                                                                                                                           
In juni 2014 is - naar aanleiding van de jaarstukken 2013 - dezelfde vraag gesteld door de 
Nieuwe Democraten. In de bijlage is nogmaals het totaaloverzicht van de gedane afboekingen 
en verwerkte verliezen van de afgelopen twee bestuursperiodes opgenomen. 

 
 



8.  Wij hebben in onze nota ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’ uitwerking gegeven aan 
hetgeen bepaald is in de BBV. Artikel 11 van de BBV geeft aan dat de weerstandscapaciteit bestaat 
uit de middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of 
kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In ons beleidskader is bepaald dat de volgende 
elementen worden gerekend tot de beschikbare weerstandscapaciteit:  

 De vrij aanwendbare algemene reserves  

 De vrij aanwendbare bestemmingsreserves  

 De onbenutte belastingcapaciteit, ter grootte van 2% van het bedrag aan opgelegde OZB 
aan slagen in de jaarrekening  

 De post onvoorzien uit de programmabegroting 
Overigens heeft de Rekenkamer recent geconcludeerd dat ons risicomanagement voldoet aan de 
eisen die de BBV stelt.  
 
9. Wij passen het beleid uit de nota ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’ toe. In theorie 
kunnen de reserves anders worden ingezet om ontstane risico’s af te dekken. 
Op het moment dat er concrete plannen zijn met (juridische) verplichtingen worden conform ons 
beleidskader deze middelen niet langer als vrij aanwendbaar beschouwd.  
 
10. Als u met uw vraag doelt op het effect van eventuele uitnamen van € 20 miljoen uit onze 
beschikbare weerstandscapaciteit (Risicoreserve Sociaal domein en BR Investeringsimpuls) 
gedurende deze bestuursperiode, dan resulteert dit in een ratio, bij een gelijkblijvend risicoprofiel 
en een gelijkblijvende overige beschikbare weerstandscapaciteit, van 1,1.  

 
11. Een risico-overzicht met de geïdentificeerde risico’s waarop de begroting is gebaseerd is 
bijgevoegd in een bijlage. Daarbij is het wel van belang te beseffen dat, zoals ook aangegeven door 
de Rekenkamer, de risico’s in NARIS niet allemaal van strategische aard zijn. Daarentegen zijn de top 
10 risico’s, die structureel zijn ingebed in de P&C-cyclus en uitmonden in de programmabegroting, 
wél van strategische aard. Een groot deel van de risico’s is van operationele aard.  De top 10 bevat 
70% van de financiële impact.  

 
12. De kansbepaling wordt (evenals de bepaling van de impact) door vakinhoudelijke medewerkers 
van de gemeente Roosendaal ingeschat. Wij hebben intern verankerd dat daar ook onafhankelijke 
reflectie op plaatsvindt. Voor de inschatting wordt gebruik gemaakt van ervaringscijfers en 
kennis/ervaringen van onder andere andere gemeenten. 
 
13. Zie bovenstaand antwoord vraag 12. 
 
14. Conform het beleidskader Risicomanagement wordt bij  de berekening van de benodigde 
weerstandscapaciteit gebruik gemaakt van een Monte Carlo risicosimulatie waarbij met een 
waarschijnlijkheidspercentage van 90% het niveau van de benodigde weerstandscapaciteit wordt 
berekend. Een simulatie berekent verschillende scenario’s van een model, door herhaaldelijk 
proefwaarden uit de kansverdelingen in te vullen voor de onzekere variabelen en deze 
proefwaarden voor het berekenen van de uitkomst te gebruiken.  
De Monte Carlo simulaties die ons risicomanagement systeem NARIS maakt bestaan uit 100.000 
‘trials’ (scenario’s), in slechts een paar seconden. Tijdens zo’n trial selecteert NARIS willekeurig een 
waarde uit de gedefinieerde mogelijkheden (bereik en vorm van de kansverdeling) voor iedere 
onzekere variabele en berekent de spreadsheet opnieuw. 
 
15. Ja, dat is mogelijk. Wij zien, mede gelet op de conclusies en aanbevelingen van het 
rekenkameronderzoek naar Risicomanagement, echter geen aanleiding voor een dergelijke toetsing.  
 



16. Uit de analyse van het begrotingssaldo op pagina 20 en 21 van het Bijlagenboek blijkt dat er in 
2015 sprake is van een positief saldo voor resultaatbestemming zowel voor als na eliminatie van 
incidentele posten. Het saldo na resultaatbestemming is negatief, maar dat komt omdat wij per 
saldo meer in reserves storten dan er aan onttrekken, wat aangeeft dat wij een sluitende begroting 
hebben.  
 
17. In 2018 is het structurele tekort (voor eliminatie van incidentele posten) € 544.000, omdat van 
de voorgestelde dekkingsmaatregelen de rentebijschrijving op reserves geen structureel maar een 
incidenteel dekkingsmiddel is.  
 
18. Volgens het toezichtkader van de provincie is de begroting 2015 structureel dekkend indien de 
jaarschijf 2015 na eliminatie van incidentele posten en voor resultaatbestemming sluitend is. Dit is 
het geval. Indien dit niet het geval zou zijn, moet uiterlijk in het derde daaropvolgende jaar de 
begroting sluitend zijn. Dit laatste is dus in het geval van Roosendaal niet nodig. 

 
19. Alleen de voorziening ‘Openbare verlichting’ wordt opgeheven en het saldo daarvan  
(31-12-2014: € 356.350) wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve ‘Onderhoudsprogramma 
openbare ruimte’. De overige samenvoegingen betreffen reserves. 
 
20. De huidige budgetten (gezamenlijk ongeveer € 12 miljoen) zijn toereikend voor de vastgestelde 
kwaliteitsniveaus met uitzondering van het onderdeel verhardingen, zoals ook is verwoord in de 
nota ‘Verbindend beheren’.  
 
21. Uit een analyse uit 2012 blijkt dat het hanteren van het voorgaande kwaliteitsprofiel (BVG) 
waarbij de centra en parken niveau A, woongebieden en hoofdstructuur niveau B en 
bedrijventerreinen en overige wegen niveau C kenden ongeveer € 24 miljoen kost. 
 
22. Dit wordt betaald uit de Bestemmingsreserve ‘Onderhoudsprogramma openbare ruimte’ en de 
reguliere exploitatiebudgetten. 
 
23. Qua techniek is bij het formuleren van de effecten en indicatoren  aangesloten bij de 
systematiek die eerder met uw gemeenteraad is gehanteerd tijdens het zogenaamde ‘Visdonk-
overleg’. Deze systematiek is  in 2009 is ontwikkeld met uw auditcommissie. De systematiek bestaat 
eruit dat een maatschappelijk effect (inclusief indicator) bestaat uit onderstaande elementen: 

 Een werkwoord dat de richting van de verandering aangeeft. 

 De situatie die moet veranderen. 

 De doelgroep. 

 Het gebied/terrein. 

 De mate van verandering (gewenste situatie). 

 Het  tijdschema. 
Inhoudelijk zijn de beoogde  maatschappelijke effecten gebaseerd op bestuurlijke bronnen zoals 
vastgestelde beleidskaders. Denk hierbij onder andere aan ‘Roosendaal, stad van de menselijke 
maat’ en de ‘Visie Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt’.   
Alle maatschappelijk effecten zijn ontleed in een aantal kernelementen. Deze kernelementen zijn 
vervolgens vertaald in indicatoren. Dit betekent dan ook dat deze indicatoren als set moeten 
worden bezien en dat niet één indicator uit deze set dekkend is voor het totale beoogde effect. Bij 
de selectie is zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande bronnen. Ingaand op uw voorbeeld: het 
aantal werkzoekenden jonger dan 27 jaar geeft een indicatie van de mate waarin de Roosendaalse 
jeugd deelneemt aan de samenleving.  

 
 



 

24. De doelstellingen zijn gebaseerd op de meest recente meting en de beoogde beweging. 
Dit is ook de reden dat bij sommige indicatoren nog geen doelstelling is opgenomen. Hier moet 
immers nog een nulmeting plaatsvinden waarop de doelstelling kan worden gebaseerd. 
De indicatoren die zijn opgenomen in de set per maatschappelijk effect zijn gelijkwaardig bij het 
volgen van het beoogde maatschappelijk effect. 

 
25. De representativiteit maakt onderdeel uit van een gedegen onderzoeksaanpak die in de 
gemeente Roosendaal wordt toegepast. Bij verschillende indicatoren wordt geput uit registraties. 
Representativiteit is bij deze indicatoren geen vraagstuk. De beweging die wordt nagestreefd met de 
beoogde maatschappelijke effecten zijn niet direct zichtbaar. Om die reden kiezen wij voor een 
meetfrequentie van minstens tweejaarlijks. Een hogere meetfrequentie heeft geen toegevoegde 
waarde voor het volgen van het maatschappelijk effect. In onze gemeentelijke organisatie is het in 
beeld brengen van de indicatoren belegd bij de centrale onderzoeksfunctie.  

 
26. 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 

 
27. 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. 

 
28. Het oorspronkelijke doel waarvoor de bestemmingsreserve Stadskantoor is ingesteld is 
renovatie van Stadserf, waardoor de levensduur van Stadserf met minimaal 15 jaar wordt verlengd. 
De hoogte van de bestemmingsreserve is hier ook op afgestemd. Van dit bedrag is in de afgelopen 
jaren ook al € 1 miljoen geïnvesteerd in Stadserf, waardoor nu nog een bedrag resteert van 
ongeveer € 8 miljoen. Echter door de voorstellen met betrekking tot de revitalisering van de 
binnenstad is het nog maar de vraag of het Stadskantoor op de huidige plek kan blijven. Mocht het 
nodig zijn dan is het de bedoeling binnen de bestaande kantorenvoorraad binnen onze gemeente 
een nieuwe passende cq nog aan te passen nieuwe huisvesting voor het stadskantoor te zoeken en 
te vinden, waarbij primair naar het gemeentelijk vastgoed wordt gekeken.  
 
29. Er is in 2015 een structurele dotatie van € 893.136 in de BR Stadskantoor ten laste van 
programma 6 Betalen & Financieren aanwezig. 
 
30. De exploitatielasten van het stadskantoor zijn de afgelopen jaren verantwoord op een daarvoor 
ingestelde hulpkostenplaats huisvesting. 
 
31.De bestemmingsreserve is bedoeld voor investeringen in huisvesting van de gemeentelijke 
organisatie. De gemeenteraad heeft daar die bestemming aan gegeven.  Bij het zoeken naar 
alternatieven voor de huidige locatie aan het Stadserf zal de bestemmingsreserve stadskantoor 
worden betrokken. Zoals bij iedere bestemmingsreserve kan de raad de bestemming wijzigen.  
  


