
 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  19 november 2015 

Tijd:   21.00 uur – 23.00 uur 
*)

 
In geval de raadsvergadering voorafgaand aan de commissievergadering eerder dan 21.00 uur wordt 
afgesloten, start de commissievergadering direct aansluitend aan de raadsvergadering. 
De commissievergadering duurt tot maximaal 23.00 uur. Onderwerpen die om deze tijd nog niet (of niet 
geheel) aan de orde zijn gekomen, schuiven door naar een volgende commissievergadering 
 

Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal 
__________________________________________________________________________________ 

 
OPENBARE VERGADERING 

 
A G E N D A: 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 

 
  
2. VASTSTELLEN AGENDA 

 
 

3. BESLUITENLIJST 
Vaststellen besluitenlijst Commissievergadering 5 november 2015. 
 
 

4. RAADSVOORSTEL BEGROTINGSWIJZIGING GRONDEXPLOITATIES 2015 
De programmabegroting 2016 geeft van de grondexploitaties een beeld van de beleidsvoornemens en 
de financiële vertaling daarvan. Met begrotingswijzigingen houden we dit beeld actueel.  De meerjarige 
begrotingswijzigingen behorende bij de jaren 2016 tot en met 2019 zijn opgenomen in de 
programmabegroting 2016. De begrotingswijzigingen moeten in het verband met rechtmatigheid in het 
betreffende kalenderjaar worden vastgesteld. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
De fractie van de Nieuwe Democraten vraagt zich af op welke wijze de lopende discussie over de 
vennootschapsbelasting hier invloed op heeft. Tevens wil de fractie van de Nieuwe Democraten spreken 
of de eerder gekozen route om af te boeken wel in het voordeel is geweest. Immers, met de nieuwe wet 
vennootschapsbelasting betekent het dat de lage grondexploitatie per saldo een hoge winst betekent en 
dus hoge afdracht vennootschapsbelasting. Hoe gaan we hier mee om, nu en straks? 
 
 

5. RAADSVOORSTEL NOTA VERBONDEN PARTIJEN 
De Kadernota Verbonden Partijen uit 2010 is geactualiseerd. In de nota staan spelregels om 
inhoudelijk en financieel meer grip te kunnen krijgen op verbonden partijen. Verbonden partijen zijn 
organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De invulling van deze 
spelregels wordt in D6 verband opgepakt. In een van de spelregels staat dat de raad bij de 
behandeling van de gemeentebegroting richtlijnen vaststelt voor de ontwerpbegroting 2017. 
Het college stelt de raad voor de nieuwe nota en de richtlijnen vast te stellen en de oude nota in te 
trekken. Parallel aan het opstellen van deze nota liep het Rekenkameronderzoek Verbonden Partijen.  
De hieruit volgende motie “Vinger aan de pols” draagt het college op om binnen de P&C cyclus telkens 
expliciet te rapporteren over de voortgang en realisatie van de begroting en de beleidsdoelstellingen 
van gemeenschappelijke regelingen. Deze motie wordt uitgevoerd door in regionaal verband een 
uniforme rapportage met onderwerpen uit de motie te ontwikkelen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 



Geagendeerd door CDA 
De CDA-fractie wil graag het RV Verbonden Partijen agenderen. Wij willen graag met College en 
andere fracties in debat over de vraag wat er met de geplaatste kanttekeningen gaat gebeuren. Door 
wie worden deze opgepakt en op welke termijn? Ook is deze nota in omliggende gemeenten al veel 
eerder aangeboden. Wat is de reden om deze nota nu pas aan de Gemeenteraad van Roosendaal aan 
te bieden?  
 
Geagendeerd door VLP: 
De VLP wil met de overige fracties in debat over de ‘nota verbonden partijen’. De VLP wil ingaan over 
de concrete uitwerking van de zes spelregels. Ook is de VLP benieuwd wat de andere fracties vinden 
van de uitwerking van het rekenkamerrapport alsmede de uitwerking van de motie ‘vinger aan de pols’ 
II.  
 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
De fractie van de Nieuwe Democraten is het eens met de grote lijnen. Wel wil de fractie van de Nieuwe 
Democraten spreken over de gevolgen van de modernisering vennootschapsbelastingen op de 
verbonden partijen. Daarnaast wil de fractie van de Nieuwe Democraten nogmaals aandacht vragen 
hoe de politiek juist, volledig en tijdig geïnformeerd blijft, om op hoofdlijnen te kunnen bijsturen en/of 
controleren. Ook willen de Nieuwe Democraten dat er een helder standpunt wordt ingenomen of 
Roosendaal nu samenwerkt met 1, 3, 5, 6 of 9 gemeenten? 
 
Geagendeerd door D66: 
D66 is benieuwd welke aanbevelingen over verbonden partijen van de Rekenkamer West-Brabant nog 
niet ‘grotendeels nader zijn uitgewerkt’ en waarom niet. In de bijlage op de nota wordt gesproken over 
afspraken omtrent toe- en uittreding. D66 is benieuwd naar de verdere uitwerking van het begrip exit-
strategie. 

 

 
6. RAADSVOORSTEL BELASTINGVERORDENINGEN 2016 

Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om een juiste 
heffing en invordering mogelijk te maken. Met de vaststelling van de begroting 2016 heeft de raad 
besloten om voor het jaar 2016 de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen te verhogen 
met het toegepaste inflatiepercentage van 1,3%. Een uitzondering hierop vormen de tarieven van de 
rioolheffing en de parkeerbelastingen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
De Nieuwe Democraten willen opnieuw proberen de belastingen voor de inwoners te verlagen en het 
verlies aan inkomsten te dekken uit de overvloedige reserves en voorzieningen. Hierover willen de 
Nieuwe Democraten een principieel debat en de Nieuwe Democraten zullen met wijzigingsvoorstellen 
komen.  
 
Geagendeerd door VLP: 
De fractie van de VLP wil van de commissie weten of een evaluatie van het Diftar en het Parkeerplan 
(PUP) niet wenselijk is gezien de veranderende samenleving en innovatiemogelijkheden. De 
tariefsbepaling van de afvalstoffenheffing kent nog vele vraagtekens, waar de VLP ook schriftelijke 
vragen over zal stellen aan het College.  
 

 
7. RAADSVOORSTEL HUISVESTING PROGRAMMA ONDERWIJS (HPO) 2016 

Het college heeft het Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) 2016 vastgesteld. De raad heeft het 
budgetrecht en stelt een besluit tot wijziging van de begroting vast. De aanvragen zijn beoordeeld op 
nut, noodzaak en op soberheid en doelmatigheid. Het HPO 2016 bevat aanvragen waarvoor financiële 
middelen beschikbaar worden gesteld aan schoolbesturen voor primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs. De gehonoreerde aanvragen hebben betrekking op onderhoud (gymzaal), eerste inrichting 
van onderwijsleerpakket en meubilair, constructiefouten en (tijdelijke) uitbreiding. Hiermee gaat een 
investeringsbedrag gepaard van € 231.385 euro. Met de schoolbesturen is overleg gevoerd over de 
aanvragen van het voorliggend HPO 2016. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
 
 



Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
De Nieuwe Democraten zouden graag een principieel debat willen voeren waarom nu nog alle 
aanvragen worden gehonoreerd terwijl op zeer korte termijn alle huisvestingsgelden worden 
doorgesluisd. Hier ligt een kans voor een bezuiniging, zonder dat de kwaliteit van het onderwijs hier 
onder zal lijden. 
 
Geagendeerd door D66: 
In het raadsvoorstel huisvestingsprogramma onderwijs wordt de raad gevraagd in te stemmen met een 
wijziging van de programmabegroting. In het debat over de programmabegroting heeft D66 al vragen 
gesteld over het feit dat in de programmabegroting een voorschot wordt genomen op de 
doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. Nu dient het HPO,, de huidige gang van zaken 
omtrent de onderwijshuisvesting, vastgesteld te worden, die door doordecentralisatie komt te vervallen. 
Feitelijk wordt nu dus van de raad verlangd dat zij instemt met een voorstel dat financiële implicaties 
heeft, maar mogelijkerwijs in het aankomend jaar al niet meer van toepassing is. D66 wil vragen stellen 
omtrent de beoogde omschakeling naar doordecentralisatie vanuit dit HPO, mocht dat aankomend jaar 
al aan de orde zijn.  
 
 

8. SLUITING 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
C.G.M. Janssen 
 
 

 
De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.raad.roosendaal.nl. 

Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet terug te zien. 
 


