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Toelichtende vragen:  
 
Vraag 1: Op pagina 38 van de bijlage begroting zien we bij lasten parkeerbeheer een opmerkelijke 
daling en bij baten betaald parkeren stijgen. Kunt u deze daling en stijging toelichten ook gezien de 
update betaald parkeren in de tweede bestuursrapportage daar op pagina 8. Kunt u hierbij apart de 
verwachtingen schetsen van de onderdelen parkeerbeheer, betaald straat parkeren en de 
parkeergarages?  
  
Vraag 2: In de bijlage begroting zien we op pagina 38 bij schouw sloten en wegbermen een 
opmerkelijke daling. Kunt u hier een toelichting op geven?  
 
Vraag 3: Op pagina 8 van de begroting en pagina 17 van de bijlage is te lezen dat er boven de door 
het Rijk beschikbaar gestelde budget nog een aanvullend budget van 1,5 miljoen euro wordt ingezet 
voor extra re-integratie inspanningen. Kunt u aangeven waarom dit extra budget ingezet wordt en 
welke inspanningen hiervoor door welke partijen gedaan worden? Ook vernemen wij graag wat het 
te verwachten resultaat van deze inspanningen zal zijn in termen van uitstroom/duurzame 
plaatsingen. 
 
Vraag 4:  Op pagina 12 staan o.a. de maatschappelijke effecten opgesomd onder de noemer 'de 
gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen'. In de 
bijbehorende tabel zijn de huidige rapportcijfers en de streefcijfers in 2018 exact hetzelfde. Kunt u 
aangeven waarom er op deze terreinen (cultuur, kwaliteit leefomgeving, leefbaarheid etc) geen 
ambitie is in de vorm van hogere streefcijfers in 2018?  
 
Vraag 5: Op pagina 30 van het Bijlage-boek staat onder beleidsveld “sport en recreatie” de post: 
actieve leefstijl sportsubsidies met een bedrag van 544.415 euro.  Uit welke componenten is dit 
bedrag opgebouwd en hoe is de financiele ondervederling 
 
Vraag 6: Op diezelfde pagina staat onder het beleidsveld “cultuur” de post: actieve leefstijl 
cultuursubsidies met een bedrag van 313.737 euro. Uit welke componenten is dit bedrag 
opgebouwd en hoe is de financiele onderverdeling? 
 
Vraag 7: In 2014 bedroeg de subsidie per jeugdlid bij sportverenigingen 21,- euro.  Is dat bedrag in 
de begroting van 2015 gelijk gebleven? 
 
 
 
 
 
 



Antwoorden: 
 
1. Met betrekking tot de lasten parkeerbeheer merken wij op dat in de begrotingscijfers 2014 de 
gevolgen van het Actieplan Parkeren zijn opgenomen (de compensatie aan Parkeerbeheer BV) voor 
gratis parkeren op koopzondagen. Dit betrof een pilot in de periode 01-03-2013/01-03-2014. Dit 
betekende voor 2014 (voor de maanden januari en februari) een extra budget van € 21.000. 
De stijging van de baten parkeerbeheer betreft de afgesproken index voor diensten aan derden met 
2,3%. In dit geval de vergoeding die de gemeente in rekening brengt bij Parkeerbeheer BV in 
verband met de directievoering c.a. 
De verwachtingen met betrekking tot parkeerbeheer en betaald straatparkeren zijn opgenomen in 
de meerjarenbegroting. 
De verwachtingen met betrekking tot de parkeergarages zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 
van Parkeerbeheer BV. 
 
2. De kosten voor onderhoud van de sloten zijn uit deze begrotingspost verschoven naar de posten 
voor het waterbeheer, hierbij is ook de bijdrage meegenomen vanuit het Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan. 
 
3. Voor re-integratie is er inderdaad de afgelopen jaren een bedrag ter hoogte van € 1,5 miljoen per 
jaar beschikbaar gesteld. Per jaar evalueren we de effectiviteit van de ingezette instrumenten en 
beoordelen we het vervolg, mede door de opgave van een bredere doelgroep vanuit de 
Participatiewet die we naar werk gaan begeleiden. 
De resultaatanalyse van de eerste helft van 2014 ziet er als volgt uit: 

 Het activeringspercentage is stabiel gebleven en ligt gemiddeld op 75%. Iedere klant: 
o Wordt bemiddeld door Baanbrekend Roosendaal, of 
o Door de klantmanager begeleid naar werk of werkervaringsplek, of 
o Begeleid door één van onze MaatWERK partners (ruim 30 aanbieders), of 
o Verricht een tegenprestatie. 

 Het saldo van het bestand klanten op 1 juli 2014 is met 2,3 % gestegen ten opzichte van  
januari dit jaar. Deze stijging is lager dan vorig jaar (2013: 8% bestandsstijging). De instroom 
is de eerste helft van dit jaar vergelijkbaar met vorig jaar. De uitstroom is in de eerste helft 
van dit jaar 24% (324 dossiers ten opzichte van 262) hoger dan de eerste helft van 2013.  

We zien dat we op peildatum 8 oktober 2014 nagenoeg een gelijk klantenaantal (1.556) hebben dan 
op 1 januari 2014 (1.552). De totalen van in- en uitstroom van 1 januari tot heden zijn ook nagenoeg 
gelijk (479 instroom tegen 478 uitstroom).  
 
4. In de kadernota 2014 heeft de raad een taakstelling op sport / recreatie / cultuur van in totaal  
€ 2 miljoen (€ 1,5 + € 0,5 museum/archief/bibliotheek) vastgesteld. Daarnaast worden momenteel 
verschillende ambities uitgewerkt: de realisatie van het cultuurcluster en een plan voor een 
toekomstbestendige bibliotheek. De komende jaren zal een en ander echter in opbouw zijn. Dit in 
combinatie met de opgelegde bezuiniging maakt dat het college zich tot doel heeft gesteld om 
ondanks de aanzienlijke vermindering van het budget minimaal hetzelfde aantrekkelijkheidsniveau 
te bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. De post actieve leefstijl sportsubsidies bestaat uit de component kosten sportstimulering 
van € 544.415.  
De financiële onderverdeling van bovengenoemde component is als volgt: 
Subsidies in het kader van sportstimulering                                                                      € 544.415  
 
Zie voor meer details de financiële beheersbegroting deel B pagina 60. 

 
6. De post actieve leefstijl cultuursubsidies bestaat uit de volgende componenten: 

 Algemeen beleid kunst & cultuur                                                                                         € 240.631 

 Kunstbeoefening                                                                                                                       € 22.984 

 Beeldende kunst                                                                                                                             € 842 

 Projectsubsidies (dotatie)                                                                                                        € 49.280 
                                                                                                                                                                  € 313.737 
              
              De financiële onderverdeling van bovengenoemde componenten is grofweg als volgt: 

 Doorberekende personeelslasten/intern product t.b.v. algemeen beleid      € 238.131 
Op dit budget worden uren geboekt die ten dienste staan van het  
gehele beleidsveld Kunst & Cultuur. Eén van de minder omvangrijke  
activiteiten (qua ureninzet) die daaronder vallen is het verstrekken van  
subsidies. 

 Diverse subsidies                                                                                                          € 20.000 

 Stortingen in voorzieningen                                                                                       € 49.631 

 Overige out-of pocketkosten o.a cultuurraad en beoordeling toneeluitv.          € 5.975 
                                                                                                                                                                 € 313.737 
              Zie voor meer details de financiële beheersbegroting deel B pagina 76.  
 

7. Ja. 
 
 
 

 


