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Memorie van Antwoord Technische raadsvragen Programmabegroting 2021
Vraag
Antwoord
1 pagina 17(programmabegroting) bij aantal te bouwen woningen staat in 2019 een De tabellen zijn opgebouwd door kolommen met metingen per jaar. Voor het jaar 2020 en 2021 zijn nog geen
getal van 236 en in 2022 een getal van 400. Staat er geen getal voor 2020 en
metingen verricht omdat deze jaren nog niet achter de rug zijn. Het jaar 2022 betreft de streefwaarde, dus
2021?
aan het einde van deze bestuursperiode wil het college dit bereikt hebben. In dit geval betekent het dat de
streefwaarde is om 400 woningen per jaar te bouwen.
2 pagina 73 ( van bijlagen): gemeentefonds, wat betekent:actualisatie van
Door de overheveling van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering in 2019 zijn er
maatstaven medicijngebruik heeft een groot positief effect?
veel nieuwe maatstaven bijgekomen die de hoogte van de algemene uitkering bepalen. Twee van deze
nieuwe maatstaven hebben betrekking op medicijngebruik (het aantal ouders met langdurig psychisch
medicijngebruik en het medicijngebruik met drempel). De aantallen van deze maatstaven zijn niet in
openbare registers te vinden; deze worden door het ministerie van BZK aangegeven bij de verschillende
circulaires. Bij de meicirculaire zijn de aantallen van deze twee maatstaven verhoogd, wat zorgt voor een
hogere algemene uitkering (en dus een positief effect).

VVD

3 vastgoed: wat is de status van het oude EKP gebouw op de kade?

CDA

4 Hoe schat je in wat de hoogte van een bepaalde circulaire zal zijn. Hoe
voorspelbaar is dit?

CDA

5 Hoe schat je in hoeveel baten er over zijn uit het voorliggend veld?

Steller
VVD

Het EKP gebouw is momenteel ontruimd en niet in gebruik. Maakt onderdeel uit van ontwikkelkader
Vlietpark, waarvoor een bestemmingsplanprocedure wordt voorbereid. Ambitie is om dit pand een nieuwe
bestemming te geven.
Heel simpel gezegd wordt de hoogte van de algemene uitkering bepaald aan de hand van een heel aantal
maatstaven. Voorbeelden daarvan zijn het aantal inwoners, het aantal bedrijfsvestigingen, het aantal
uitkeringsgerechtigden en de oppervlakte van de gemeente. Per maatstaf wordt het aantal bepaald, waarna
dit aantal per maatstaf vermenigvuldigd wordt met een bedrag per eenheid. Door de uitkomsten van al deze
vermenigvuldigingen bij elkaar op te tellen ontstaat de hoogte van de algemene uitkering. Voor een
uitgebreidere beschrijving kunt u de bijlage bij de meicirculaire 2020 doornemen. De aantallen van de
maatstaven moeten we als gemeente inschatten. Deze aantallen worden gaandeweg het jaar steeds zekerder
/ meer definitief. Daarnaast kan het ministerie van BZK de bedragen per eenheid of de uitkeringsfactor
gedurende het jaar bijstellen. Bij de decembercirculaire is de berekening van de hoogte van de algemene
uitkering dan ook zekerder dan bij de meicirculaire. Overigens wordt de hoogte van de algemene uitkering
over een bepaald jaar pas na 2 jaar definitief vastgesteld door het ministerie van BZK.
In algemene zin: het voorliggend veld wordt gezien als basis welke voorziet in collectieve of gerichte
voorzieningen. De investeringen in het voorliggend veld leveren baten op in de 'Niet vrij toegankelijke zorg',
maar ook op andere beleidsterreinen. Het verwachte rendement van investeringen wordt per casus bepaald
middels maatschappelijke kosten-baten analyses. Als de vraag gericht is op de gemelde baten van € 87.000
op bladzijde 75 van de begroting 2021, dan is het antwoord als volgt: Dit betreffen huuropbrengsten van €
67.000 van enkele gemeentelijke panden die ingezet wordten voor maatschappelijke activiteiten. En tot slot
de baten van € 20.000 als zijnde BTW-compensatie via het BTW Compensatie Fonds. Dit betreft verlegde
BTW van de GGD. Dit zijn jaarlijks terugkerende baten die per jaar kunnen afwijken.

Memorie van Antwoord Technische raadsvragen Programmabegroting 2021
Met dit fonds kunnen experimenten worden opgestart en uitgevoerd en kunnen innovaties en nieuwe
ontwikkelingen worden gefaciliteerd. Dit betreft zowel eigen experimenten als ook externe ontwikkelingen en
initiatieven. Hierbij wordt aangesloten op de thema's uit het bestuursakkoord.
Er zijn geen harde criteria hiervoor opgesteld. De voorstellen voor besteding kunnen in 2 fases ingedeeld
worden, te weten: verkenningsfase en uitvoeringsfase.
Verkenningsfase: raad geeft opdracht voor verkenning.
Na verkenningsfase kan een voorstel voor uitvoering aan de raad voorgelegd worden met een bepaald
maximum bedrag. itname voor maximaal 3 jaar.
Besluitvorming over uitvoering en invulling ligt bij het college.
De verantwoording loopt via de P&C-cyclus (zie ook Kadernota 2020).
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6 Wat is de definitie van ons innovatie fonds?
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7 In de begroting wordt ervoor gekozen om 1 milj van de BUIGmiddelen in te zetten
om de begroting passend te maken. Tijdens de presentatie van de begroting werd
gezegd dat dit een bescheiden bedrag was. Op basis waarvan wordt de hoogte
van de over te hevelen middelen bepaald? Hoeveel ruimte zit er nog in deze
middelen?

VLP

VLP

Meerjarig was in onze gemeentebegroting -uit voorzichtigheid- rekening gehouden met een BUIG-budget van
€ 29 miljoen. Dit is een voorzichtige raming. Daarom stelt ons college nu voor om deze baten op te hogen
met € 1 miljoen. Dat betekent dat we nu dus meerjarig in onze begroting uitgaan van een BUIG-budget van €
30 miljoen. Dat dit een voorzichtige schatting is blijkt wel uit het voorlopige BUIG-budget voor 2021 dat het
ministerie van SZW op 30 september jl. heeft gepubliceerd. Het voorlopige BUIG-budget voor 2021 voor
Roosendaal bedraagt € 32,8 miljoen. Dat ligt dus € 2,8 miljoen hoger dan we in de begroting hebben
geraamd.
8 U bent nu ongeveer een jaar bezig met RSRD en in dat jaar heeft u de wijk
Gedurende de pilot Burgerhout evalueren we continu. We leren van ervaringen waarbij de praktijk onze leerBurgerhout als pilot genomen. (Pagina 31);
en werkplaats is. Aan het einde van de pilot zijn we voornemens om met uw raad de pilot (en 4de
Volgt er een evaluatie en zo ja per wanneer?
generatiemethodiek) te evalueren. Dan bepalen we op welke manier we Roosendaal spreekt Roosendaal doet
Wanneer presenteert u de bevindingen en concrete actiepunten?
verder kunnen toepassen. De Corona maatregelen zijn van invloed geweest op onze planning. Desondanks
De gemeente heeft 14 wijken/dorpen. Als u over iedere wijk/dorp ongeveer een hebben we zes groepsgesprekken kunnen voeren. Deelnemers voelden zich gehoord en waren positief over
jaar doet (zoals Burgerhout) is de doorlooptijd voor onze gemeente erg lang. Hoe de gesprekken. Deze leiden tot nieuwe inzichten; ook bij de deelnemers. Meer leest u daarover in de aan de
ziet u dit?
raad gestuurde nieuwsbrief Roosendaal spreekt Roosendaal doet.
Door de recente aanscherping van de maatregelen (gedeeltelijke lockdown) worden gesprekken opgeschort.
Hierdoor is de planning nu onduidelijk en daarmee ook het moment dat wij concrete resultaten en onze
ideeën v.w.b. verdere implementatie met uw raad kunnen delen.
In de tussentijd blijven we investeren in de relatie, samenwerking en betrokkenheid van onze partners en
deelnemende inwoners. Daarnaast investeren we in het eigen maken van de methodiek en de manier van
werken waarin de leefwereld van onze inwoners centraal staat.
9 Op pagina 42 geeft u aan wat u op het gebied van sport en recreatie gaat doen. Er
wordt niet gerept over aanpassingen aan accommodaties zoals bijvoorbeeld
aanleg van meer kunstgrasvelden. Zijn dergelijke aanpassingen voorzien in 2021,
en zo ja waar?

Zoals vermeld op pagina 42 hebben wij ook in 2021 aandacht voor mogelijke investeringen in
sportvoorzieningen met de focus op verbetering van bestaande accommodaties en het uitbreiden van het
aanbod met nieuwe sporten. In eerdere beantwoording op raadsvragen over kunstgrasvelden, die uw raad op
13 oktober jl. via de dagmail heeft ontvangen, is aangegeven dat wanneer een vereniging een wens heeft om
de accommodatie te verbeteren de gemeente altijd het gesprek hierover zal aangaan.
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VLP 10 Op pagina 58 geeft u aan te investeren in groen, met name in bomen. Eerder gaf U constateert in uw vraag dat het aantal bomen fors is gestegen. Die constatering klopt niet. De cijfers uit de
u aan dat, na de valwind in 2018 waarin veel bomen omwaaiden, het aantal
begroting waaraan u refereert, kennen namelijk verschillende peildata. Indien u een adequate vergelijking
bomen in onze gemeente weer opgekrikt moet worden naar het niveau van voor wilt maken, dient u de aantallen per december jaar x te vergelijken. Dat kunt u doen in de
de valwind. Toch zien wij daarin een contradictie. Als we de areaalgegevens uit de duurzaamheidsmonitor. Daaruit blijkt dat de stijging beduidend kleiner is dan u in uw vraag stelt. In 2020 zijn
opeenvolgende begrotingen zien, constateren wij al sinds voor de valwind (2017) we gestart met een inhaalslag, mede n.a.v. de extra financiële middelen vanuit begroting 2020. Bovendien
een jaarlijkse forse toename van het aantal bomen. Hoe verklaart u dit?
hebben we in het kader van veiligheid en vitaliteit ook de bomen in bosplantsoen in kaart gebracht. Door
2017: 45.461 bomen; 2018: 46.234 bomen; 2019: 48.776 bomen; 2020: 50.884
deze actie worden de bomen in bosplantsoenen in de jaarlijkse VTA (Visual Tree Assesment) controles
bomen
meegenomen. Het gaat o.a. om bosplantsoen aan de Beeklaan (Wouw), De Staaltjes (Diamantdijk), Zoompad
(Wouwse-Plantage), A-bergen etc. Deze bomen maken al heel lang deel uit van het groenareaal maar werden
eigenlijk niet gezien als boom omdat ze onderdeel zijn van het bosplantsoen. Door deze bomen letterlijk op
de kaart te zetten voorkomen we dat slechte bomen in bosplantsoenstroken ‘zomaar’ om kunnen vallen met
alle gevolgen van dien. Vanuit de opdracht basis op orde is dit een logische actie. Tevens is door areaal
uitbreidingen het aantal bomen toegenomen.
VLP 11 Op pagina 59 spreekt u over een nieuwe onderhoudspartij voor de openbare
verlichting. Er wordt gesproken over het data-gedreven inrichten en beheren.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

We willen de data van de openbare verlichting toegankelijk maken voor verschillende informatiesystemen,
gebaseerd op open data en passende binnen de opbouw van de wettelijke Basisregistratie Grootschalige
topografie (BGT). Als we hierin slagen, kunnen we het asset management proces beter sturen en monitoren,
maar vooral, we zijn niet meer afhankelijk van leveranciers van softwarepakketten, omdat de data bij ons
staat en leveranciers via de gestandaardiseerde data aan onze data koppelen. Vanuit het ministerie van BzK
hebben wij in september voor dit idee een innovatiebudget gekregen om de eerste aanzet te doen om te
komen tot deze ( landelijke) open standaard. Dit doen we samen met het CROW en de gemeente Breda. Ook
gemeenten als Den haag, Amsterdam en Eindhoven hebben hun interesse kenbaar gemaakt en omarmen het
idee.

VLP 12 Worden (naast reguliere areaaluitbreiding) komend jaar nog extra wegen fietspaden verlicht i.v.m. het veiligheidsaspect/gevoel?

Nee, de wegen en fietspaden binnen de bebouwde kom zijn verlicht en hetzelfde geldt voor de
hoofdfietsroutes in het buitengebied. Wegen in het buitengebied verlichten we niet.

VLP 13 Op pagina 59 spreekt u over onderhoud groen en grijs. In 2020 waren er heel veel Klachten die betrekking hebben op het groenonderhoud worden één op één doorgezet naar onze aannemers
klachten over de bestrijding van het onkruid. Legt het College al deze klachten
d.m.v. besteksmeldingen. Aannemers krijgen boetes opgelegd als zij niet aan de vastgetselde kwaliteitseisen
naast zich neer of wordt er iets mee gedaan?
voldoen.
VLP 14 Bent u voornemens in 2021 andere methodieken/technieken van bestrijding te
gaan onderzoeken/toepassen en zo ja welke?

Nee, onkruidbestrijding in het groen gebeurt d.m.v. schoffelen, hakken of plukken. Bij het maken van nieuwe
groenplannen wordt door nog betere plantkeuzes en voorbereidende werkzaamheden zoals het vervangen
van grond welk is vergeven met wortelonkruiden onkruidgroei zoveel mogelijk voorkomen.
Op gebied van onkruidbestrijding op verharding is er nog geen preventieve methode deze te bestrijden. Het
blijft tot op heden correctief. Op kleine schaal is een aantal proefvakken aangelegd om onkruid tegen te gaan.
Denk aan een flexible voegvulling, waardoor het onkruid zich niet tussen de elementen kan vestigen.

VLP 15 Op pagina 63 spreekt u onder meer over de bouwplannen de Bamere in Heerle en In samenhang met de nieuwe woningbouwprogrammering zoals die in 2021 zal worden gemaakt, zal worden
De Hoogt in Wouw. Beide plannen zitten in de laatste fase en zijn bijna vol. Zijn
gekeken of er vraag is naar extra woningen in de dorpen.
voor Heerle en Wouw al andere nieuwbouwplannen in de maak? Graag een
toelichting.
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VLP 16 Op pagina 65 wordt gesproken over een pilot met flitsvergunningen. Hoe zijn de Klanten ervaren het flitsen als positief. Binnen 4 werkdagen ontvangen zij een antwoord van de gemeente op
eerste ervaringen hiermee?
hun verzoek. De pilot flitsvergunningen is ook voor alle partijen een kwestie van oefenen en wennen. Onze
interne adviseurs moeten wennen aan het loslaten van uitbereide beoordelingscriteria. Onze klanten hebben
soms moeite om de juiste stukken aan te leveren waardoor er nog contact nodig is om de aanvraag compleet
te maken. Door deze onvolledigheid worden termijnen opgerekt.
VLP 17 De kwijtscheldingen afvalstoffen en rioolrecht bedragen samen € 1.721.000,- Dit
is omgerekend ruim € 50,- per betalend huishouden. Gelet op alle ontwikkelingen
zal dit wellicht nog verder gaan toenemen. Is het een idee dit bedrag van
doorbelasting te maximeren en voor het meerdere een andere dekking te
vinden?

Als we de kwijtscheldingen (deels) uit de gesloten financiering van de rioolheffing en afvalstoffenheffing
halen, komen deze kwijtscheldingen ten laste van de exploitatie. Dat betekent inderdaad dat daar
(structureel) een alternatieve dekking voor gevonden moet worden. Gezien de begrotingssaldi is deze ruimte
er de eerstkomende jaren niet.

VLP 18 U geeft aan dat bij afvalinzameling meer ingezet wordt op meer hergebruik en
het verduurzamen van reststromen. Over dit beleid wordt uitgebreid
gecommuniceerd, waarbij speciale aandacht is voor lastig te bereiken
doelgroepen. Welke doelgroepen worden hier bedoeld en hoe/ op welke wijze
gaat u deze doelgroepen dan bereiken?

Het gaat over de diverse groepen anderstaligen en laag geletterden. Met de pictogrammenkaart in diverse
talen en de vertalingen van de nieuwe website kunnen veel meer mensen worden bereikt dan eerst het geval
was. Uiteraard gaat dit in samenwerking met diverse partners in de wijken zoals Alwel, Saver en diverse
sociale partners. Dit sluit aan bij de opmerkingen die zijn ontvangen tijdens de themabijeenkomst (zwerf)afval
voor de raad op 2 september.

VLP 19 Zowel landelijk als provinciaal scoort Roosendaal ver boven de gemiddelde
woonlast., zowel voor eigenaren als huurders. Is hier een specifieke verklaring
voor? (Pagina 92)

De berekening van de woonlasten is in grote mate afhankelijk van de tarieven afvalstoffenheffing en
rioolheffing. Deze beide tarieven zijn weer gebaseerd op het vastgestelde beleid met betrekking tot de
reiniging en riolering (VGRP). De OZB tarieven zijn ten opzichte van de landelijke tarieven in Roosendaal
relatief laag.

VLP 20 Vaste lasten afvalstoffenheffing stijgen met € 40,- Graag een specificatie van deze Het tarief is in 2020 op verzoek van de gemeenteraad eenmalig verlaagd met € 25 (via het amendement
stijging.
"Verlaging tarief afvalstoffenheffing 2020"). Het voorgestelde tarief 2020, volgens de berekening van de
gesloten financiering, kwam voor 2020 uit op € 230. Dat betekent dat er eigenlijk sprake is van een stijging
van €15. Deze stijging wordt veroorzaakt door de lagere inkomsten voor papier (€ 5,80), glas en metaal
(€0,70) en textiel (€2,35). Deze ontwikkeling zien wij ook al in 2020. Tevens is er een hogere kwijtschelding (€
4,50) en een hogere BTW compensatie (€2).
VLP 21 Bijdrage aan ICT WBR stijgt met € 512.000,- Waar is dit op gebaseerd? Wat is het De hogere bijdrage is het gevolg van hogere kapitaallasten voor de gemeente Roosendaal door investeringen
financiële effect van uittreden BoZ voor de komende jaren. (Pag. 32 Bijlageboek) in de nieuwe infrastructuur.
Het financiële effect van het uittreden van de gemeente Bergen op Zoom is momenteel nog niet duidelijk. Op
3 november zullen hierover informatiebijeenkomsten voor de gemeenteraad plaatsvinden.
VLP 22 Salarissen stijging met € 1.382.000,-. Kunt u een uitsplitsing maken naar inhuur,
tijdelijk en vast personeel per discipline? (Pag. 32 bijlageboek)

In dit onderdeel van de begroting wordt een vergelijking gemaakt tussen de begrote cijfers 2020 (na
begrotingswijzigingen) en de nieuwe begroting 2021. Na diverse begrotingswijzigingen was het concern-brede
personeelsbudget in 2020 € nihil en de nieuwe begroting 2021 voor dit onderdeel is € 1.382.000. Dit verschil
is in de begroting 2021 toegelicht en is dus geen salarisstijging geweest. Het concern-brede personeelsbudget
is in 2020 ingezet voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding en inhuur van personeel waardoor de begroting 2020
na diverse begrotingswijzingen € nihil is.
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VLP 23 Uitkeringsregeling participatie stijgt met €2.019.000,- a.g.v. een toename van
In de Kaderbrief 2021 en de vastgestelde begroting 2021 heeft het Werkplein aangegeven dat zij in de 2021
meer bijstandsklanten. Hoeveel meer klanten in de bijstand en welk aandeel
rekening houdt met een stijging van het aantal bijstandsontvangers met 2,5%. Oorzaak; uitbreiding van de
heeft te maken met gevolgen corona? (pagina 43 bijlageboek)
nieuwe Pw-doelgroep (=mensen met arbeidsbeperking (voormalige Wajong en afsluiting Wsw) en
schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en met mbo-entreeonderwijs).
Naast deze ontwikkeling gaat de coronacrisis en de hieruit voortvloeiende economische ontwikkeling
ook doorwerken in de omvang van het uitkeringsbestand. In een analyse en gevolgen Corona en in een
Prognose begroting 2021 verwacht het Werkplein daardoor in het totaal een stijging van het aantal
bijstandsklanten in 2021 van 10%.
Het gaat voor Roosendaal om 2.104 bijstandsdossiers in 2021; dat is een toename van 183 bijstandsdossiers
t.o.v. 2020. Voor het Werkplein Hart van West-Brabant gaat het om 4.535 bijstandsdossiers in 2021; dat is
een toename van 395 dossiers t.o.v. 2020.

Christen 24 Op pagina 10 van het Bijlagenboek is op te merken dat in het staatje
Unie
‘Onvermijdelijke baten en lasten’ geen bedragen zijn opgenomen bij de posten
Extra budget jeugdhulp en Wmo begeleiding (programma 5 Zorgen en
Stimuleren) voor de jaren 2023 en 2024, dit in tegenstelling tot de jaren 2021 en
2022. Als reden geeft u aan dat het nu nog onduidelijk is welke structurele
middelen hiervoor in de toekomst door het Rijk worden vrijgemaakt. Mogen we
het niet invullen van bedragen interpreteren als nihil -zoals dit ook voor andere
niet ingevulde posten in de begroting geldt- of zijn het feitelijk eigenlijk PM
posten? Kunt u aangeven wat deze kosten ongeveer gaan bedragen en op welke
manier deze bedragen zouden doorwerken in het geheel?Indien deze kosten nu
nog niet in te schatten zijn, had het doortrekken van de bedragen van de jaren
2021/2022 naar de jaren 2023/2024 dan geen reëler beeld van de begroting
geschetst? Ofwel leidt het niet vermelden van de bedragen nu niet tot een
positiever resultaat van de begroting? Kunt u dit nader toelichten?

Als we voor de jaren 2023 en 2024 het extra benodigde bedrag voor Jeugdzorg en Wmo begeleiding zouden
ramen, geeft dit geen eerlijke kijk op de cijfers. We kunnen dan alleen de extra lasten ramen, maar niet de
extra baten. Naar verwachting worden we hier in de toekomst extra voor gecompenseerd. Immers, we
hebben nu telkens incidenteel tot en met 2022 een extra bedrag ontvangen. Vandaar ook dat we tot en met
2022 realistisch kunnen ramen: zowel extra lasten als extra baten. Juist door geen extra middelen op te
nemen na 2022 geven we het signaal af, in solidariteit met omliggende gemeentes, dat het Rijk structureel
met extra middelen over de brug moet komen.

Christen 25 Pagina 45 Bijlagenboek: baten programma 4 Wonen en verblijven. Voor de jaren De verwachte opbrengsten voor 2021 tot en met 2024 zijn nul. Aan de lastenkant (pagina 44) is wel budget
Unie
2020 en verder is een bedrag van nul euro opgenomen bij Speelvoorzieningen .
opgenomen. Er zal dus wel geinvesteerd worden in speelvoorzieningen.
Betekent dit dat er niet geïnvesteerd zal worden in speelvoorzieningen en zo ja,
wat is hiervan de reden?
Christen 26 Pagina 46 Bijlagenboek: waarin zit de verhoging van de lasten wat betreft de
Unie
vergunningverlening voor het kansspelen? Is dit conform het beleid?

De stijging wordt veroorzaakt door de indexatie van de salariskosten van de ambtelijke inzet voor dit product.
Er heeft geen wijziging plaatsgevonden op de Wet Kansspelen.

Christen 27 Op pagina 58 Bijlagenboek staat: ‘Het budget opvang en beschermd wonen Wmo
Unie
is in 2021 € 315.000 lager dan in 2020. Vanaf 2021 heeft de Centrumgemeente
Bergen op Zoom na compensatie vanuit het rijk voldoende middelen. Er vindt
geen aanvullende bijdrage meer plaats’. Betekent dit dat er voldoende
opvangplekken gerealiseerd zullen worden voor Roosendaal en omgeving,
conform de beleidsdoelen van Staatssecretaris Blokhuis?

De centrumgemeente Bergen op Zoom heeft in samenwerking met de gemeenten Roosendaal, Rucphen,
Halderberge, Steenbergen en Woensdrecht een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie voor het
regionale plan Brede aanpak dak- en thuisloosheid. Deze brede aanpak werkt aan drie pijlers: het realiseren
van voldoende doorstroommogelijkheden vanuit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar een
reguliere woning, het vernieuwen van de voorziening maatschappelijke opvang en het inzetten op preventie.
De subsidie is inmiddels toegekend; Bergen op Zoom ontvangt namens de regio ruim 1.4 miljoen voor de
uitvoering van de Brede aanpak. Hiermee draagt de regio haar steentje bij aan het realiseren van de landelijke
doelstellingen op het gebied van voldoende opvangplekken.
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Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn
Christen 28 Pagina 88 Bijlagenboek: wat houdt “Begeleide Participatie” in en waarvoor
Unie
dienen de kosten van ruim 16 miljoen?
op doorstromen naar arbeid:
-Beschut werken;
-Bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.
Tot dit taakveld behoren niet:
-ParScipaSevoorzieningen gericht op (her)integraSe in het arbeidsproces, die horen thuis onder taakveld
6.5;
-De baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integraSe-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis
onder taakveld 0.7.
- Dagbesteding
Christen 29 Tot wanneer zal het project Buurtgezinnen gefinancierd worden? Heeft u zicht op Indien de pilot buurtgezinnen wordt beëindigd zal dit leiden tot een grotere vraag van kwetsbare of
Unie
de gevolgen van het eventueel stopzetten van de financiering van dit project?
overbelaste gezinnen op allerlei gebieden zoals financiën, jeugdhulp etc. Deze gezinnen gaan vaak duurzame
relaties aan met steungezinnen, waardoor de gezinnen zich meer capabel voelen en minder afhankelijk zijn
van professionele ondersteuning. Om een goed beeld te hebben van de duurzame effecten is de doorlooptijd
van de pilot nu nog te kort. Echter, de eerste uitkomsten zijn zeer positief voor zowel de vraag- als de
steungezinnen.
Christen 30 Op welke manier is het project Ontbijt voor kinderen in armoede geborgd in de
Er is structureel ruimte binnen het budget bestaanszekerheid om de pilot van Stichting Jeugd Ontbijt
Unie
Programmabegroting? Indien dit nu nog niet geborgd is, hoe gaat u dit project
meerdere jaren voort te zetten voor 50 kinderen. Voor eventuele uitbreiding van het aantal ontbijten wordt
dan financieren bij verlenging van de pilot?
de samenwerking gezocht met het Roosendaalse bedrijfsleven. Inmiddels hebben 2 bedrijven zich gemeld
waarmee we in gesprek zijn.
Roosend 31 Wat is een normaal financieringstekort en hoe verhoudt zich dat tot het
aalse
voorziene financieringstekort volgend jaar?
Lijst
Pvda 32 Gekeken wordt of projecten sneller kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld met
inzet van extra gelden om de economie te helpen herstellen.
Hoe kunnen we onze lokale en regionale economie en ondernemers effectiever
ondersteunen?
Hoe kunnen we meer investeringen gericht doen vanuit visie en missie?
Hoe kunnen we meer gelden genereren voor investeringen vanuit overheden,
investeringsfondsen, maatschappelijke partners en door leningen aan te gaan
tegen lage rentepercentages al dan niet via BNG?
Wat biedt meer inzet vanuit algemene reserves?
Pvda 33 Er is een Corona-buffer gemaakt om hogere kosten van de gemeente door
Corona op te vangen, zodat er niet hoeft te worden bezuinigd en de plannen uit
het coalitieakkoord kunnen doorgaan.
Hoe kunnen we dit nog meer en smarter vorm geven?
Op financieel verantwoorde wijze en met aandacht voor onze tweezijdige
samenleving zodat niemand door rode grenzen hoeft te zakken?

Het "normale" financieringstekort is ongeveer gelijk aan het bedrag dat de gemeente met kasgeld kan/mag
financieren. Dit tekort is een jaarlijks fluctuerend bedrag en een theoretische benadering van de wijze waarop
we onze voorgenomen activiteiten verwachten te financieren. De mate van realisatie van de verwachte
activiteiten hebben hun invloed op dit tekort.
In samenspraak met de provincie Noord-Brabant wordt hiervoor een investeringsagenda opgesteld.
De ondersteuning van de lokale economie en ondernemers wordt vooral opgepakt op landelijk niveau,
waarbij onze accountmanagers en gesubsidieerde partners zoals het Werkplein, Starttogrow en Rewin
inzetten op optimaal benutten van de landelijke steunmaatregelen.
Als gemeente temporiseren wij onze investeringen niet.

Er is in beginsel geen corona buffer aangemaakt. Deze hebben we wel in de vorm van onze reserves. Het is
het gedegen financiële beleid van de afgelopen jaren dat maakt dat we, ook in tijden van crisis, nog steeds in
staat zijn om toch investeringen te doen ter realisatie van ons bestuursakkoord. Over onze inzet in het kader
van corona ondersteuning, inclusief financiële vertaling, bent u in zowel de voorjaars- als de najaarsbrief
uitgebreid meegenomen.
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Pvda 34 Crisis! In Zuid-West-Nederland liggen genoeg kansen. Er is tekort aan personeel in Door beperkende maatregelen zijn een aantal sectoren extra hard getroffen, denk aan de
evenementenbranche, cultuur en horeca. Eenmaal de gezondheidscrisis voorbij verwachten wij dat deze
diverse sectoren. En is een transitie gaande.
sectoren terug opbloeien. Voor veel andere sectoren zijn de arbeidsmarktperspectieven niet gewijzigd door
Bent u eens dat er snel een adequate visie dient te zijn.
de coronacrisis. Onderwijs, zorg en techniek hadden reeds een tekort aan personeel en dat is ook nu het
Ten aanzien van economie, onderwijs, scholing en veranderende
geval. Er is geen behoefte aan een nieuwe visie, er wordt al jaren gewerkt aan omscholing en een leven lang
arbeidsperspectieven. Hoe gaat u kansen in de crisis helpen mee te creëren?
Hoe komt u tot een tripartite aanpak met onderwijs en ondernemers? Welke
leren, gekoppeld aan imagoverbetering techniekonderwijs. Door de coronacrisis is de inzet op deze zaken
samen met partners wel versterkt en zijn ontwikkelingen versneld. Een voorbeeld hiervan is het
plannen heeft u?
Hoe gaan wij een gerichte investeringsagenda uitvoeren?
mobiliteitscentrum dat na de eerste crisisfase is opgericht, waar een mobiliteitsteam vraag naar en aanbod
van personeel met elkaar verbindt. Ook is West-Brabant Werkt Door ontwikkeld; het online platform naar
werk en scholing waar de partners op de West-Brabantse arbeidsmarkt bij betrokken zijn. Een ander
voorbeeld is het Arbeidsmarkt Coronafonds. Hiermee worden middels subsidies projecten met een tripartite
aanpak om de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt te beperken of aan te pakken gestimuleerd.
De arbeidsmarkt wordt nu minder krap, hopelijk maken dan meer mensen de keuze voor een nieuwe start en
kunnen vacatures bemenst worden.
Pvda 35 U stelt in uw inleiding (pagina 6) dat er sprake is van onder meer een tekort op de
BUIG, de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het
kader van onder meer de Participatiewet en voor de inzet van
loonkostensubsidie. Kunt u dit toelichten?

Hier is bedoeld dat, ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsbrief, het risico op een te laag BUIG-budget
ontstond. We zagen wel de lasten bij het Werkplein oplopen (in de gewijzigde begroting 2020 van het
Werkplein), terwijl het nader voorlopige BUIG-budget voor een nadeel op onze gemeentebegroting zorgde.
Het nader voorlopige BUIG-budget 2020 was voor Roosendaal € 30,0 miljoen (gepubliceerd in mei 2020). Het
voorlopige BUIG-budget, waar we tot dan toe rekening mee gehouden hadden, bedroeg € 31,2 miljoen
(gepubliceerd in oktober 2019). Er was dus sprake van een behoorlijke neerwaartse bijstelling. Omdat het Rijk
zelf ook aangaf dat het nader voorlopige budget geen goed beeld gaf van de conjuncturele ontwikkelingen,
zijn we bij de Voorjaarsbrief uitgegaan van het voorlopige budget van € 31,2 miljoen. Maar er bestond
destijds dus wel onzekerheid over de definitieve hoogte van het BUIG-budget voor 2020. Inmiddels is het
definitieve BUIG-budget voor 2020 definitief vastgesteld op € 32,3 miljoen en lijkt dit op dit moment
voldoende om de hogere uitkeringslasten op te kunnen vangen.

Pvda 36 U geeft aan dat met andere middelgrote Brabantse gemeenten er
kennis/ervaringen worden gedeeld en u werkt samen in Midsize Brabant (M7)
aan verschillende ruimtelijk economische en veiligheidsvraagstukken, waar de
middelgrote Brabantse steden voor staan. Vorig jaar gaf u aan dat er jaarlijks
overleg plaatsvindt om te bezien waar gezamenlijk kan worden opgetrokken. Wat
heeft dat tot nu toe opgeleverd en waar richt u zich in 2021 op?

Na het zomerereces heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden in M7-verband. Dit heeft geresulteerd in een
samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de B5 in het kader van de investeringsbenadering
coronaherstel van de provincie Noord-Brabant. Bedoeling is om in 2021 samen te komen tot het opstellen en
uitvoeren van een investeringsagenda coronaherstel.

Pvda 37 In het kader van leges is de kostendekkendheid 69,1%, wat is hiervan de reden,
en waarom niet 100%?

De opbrengsten worden gevormd door de tarieven. Een deel van deze tarieven (m.n. voor reisdocumenten en
rijbewijzen) wordt door het Rijk opgelegd; daar hebben we als gemeente dus geen invloed op. Voor de
overige tarieven geldt dat ons college voorstelt om deze alleen te laten stijgen met het inflatiepercentage
(1,9%), zodat burgers niet van jaar op jaar te maken hebben met een grote fluctuatie in de tarieven. De lasten
zijn hoger dan de baten; de opbrengsten zijn niet voldoende om de lasten te dekken. Dit zorgt ervoor dat
deze leges niet 100% kostendekkend zijn. Indien we wel 100% kostendekkendheid zouden nastreven, moeten
de tarieven omhoog. Overigens was de kostendekkendheid de afgelopen jaren ook rond de 69%.

Pvda 38 Afvalstoffenheffing. Vorig jaar is het vast bedrag per perceel al gestegen met
27,1%, nu een stijging van 19,5% naar € 245,00. Kunt u dit toelichten?

Zie het antwoord op vraag 20.
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Pvda 39 Is de aanbesteding renovatie van het nieuwe stadskantoor reeds afgerond en wat De aanbesteding zit in de laatste fase voor gunning. Uit de inschrijvingen blijkt dat de planning realiseerbaar
is hierop de invloed van risico nummer 9, genoemd op pagina 97?
is, echter is dat geen garantie dat Mariadal op tijd wordt teruggeleverd aan BVR. De boeteclausule op de
tijdelijke huisvesting moet worden bezien binnen het totale project HUIS van Roosendaal, met het
bijbehorende - door de Raad gevoteerde - krediet. Vooralsnog kan de, wellicht niet te vermijden,
boeteclausule opgevangen worden binnen het totaalkrediet HUIS van Roosendaal.
Pvda 40 Kapitaallast Bulkenaar. In de ‘OVEREENKOMST VERVOLGONDERZOEK EN
VOORBEREIDING ONTWIKKELING LOCATIE BULKENAAR’ is opgenomen dat Bravis
en gemeente een vervolgonderzoek doen naar de ontwikkeling en realisatie van
de Nieuwe Hoofdlocatie op de Locatie Bulkenaar. Daarbij onderzoeken zij onder
andere, doch niet uitsluitend, onder meer de maatschappelijke consequenties,
een te realiseren veilige verkeersafwikkeling en de consequenties van de
verkeerstromen voor de bestaande situatie, de mogelijke consequenties voor de
fysieke leefomgeving en de financiën. Op basis van de resultaten van het
Vervolgonderzoek bedoeld in artikel 4 zullen Partijen, ieder voor zich en
gezamenlijk beoordelen of de Nieuwe Hoofdlocatie op de Locatie Bulkenaar
haalbaar is (GO/NO GO).
a.Is het vervolgonderzoek conform deze overeenkomst al afgerond
(oorspronkelijke datum was 1 juli 2020)?
b.Zo ja, kunt u dit de gemeenteraad doen toekomen?
c.Is dus de nieuwe hoofdlocaSe op de locaSe Bulkenaar nog steeds haalbaar?
d.Onze gemeente investeert dus nu in wegen, landschappelijke inpassing. Wie
draagt het risico als de nieuwe hoofdlocatie op de locatie Bulkenaar onverhoopt
niet doorgaat?

A)Nee, niet alle onderzoeken zijn afgerond. Daartoe is de einddatum middels een allonge verlengd naar 1
oktober 2021
B) N.v.t.
C) Ja
D) De investeringen moeten (behoudens een deel van de onderzoekskosten) nog plaatsvinden. Er zal een
anterieure overeenkomst worden gesloten met daarin o.a. een kosten- en risicoverdeling.

Pvda 41 Waarom raamt u niet zekerheidshalve de inkomsten en uitgaven voor jeugdzorg
in 2023 en 2024, of zet u in ieder geval een reserve opzij?

We hebben in 2023 en 2024 nog ruimte in onze begroting om extra lasten te ramen. Daarnaast verwachten
we nog extra middelen in 2023 en verder, maar weten we niet om hoeveel dit zal gaan. Zie tevens het
antwoord op vraag 24.
Deze analyse is nog niet afgerond. De directeur van de Taskforce Riec zal een toelichting geven tijdens de
raadsinformatiebijeenkomst over Ondermijning op 9 december aanstaande.

Pvda 42 Er wordt blijvend geïnvesteerd in de Taskforce RIEC. Zij zouden een
fenomeenanalyse buitengebied uitvoeren. Dit in het kader van een goede
informatiepositie in het kader van georganiseerde criminaliteit. Is deze analyse
gemaakt?
Pvda 43 Wat heeft het Innovatiefonds tot op heden opgeleverd, behoudens het dekken
van tekorten in de begroting?

In de Kadernota 2020 is het voorstel gedaan om het Innovatiefonds op te richten. Tevens zijn voorstellen
gedaan om deze middelen in te zetten voor specifieke doelen. Denk daarbij aan adaptief
accountmanagement, (herhaal) actie winst uit je woning, duurzaamheidsvouchers of de pilot
binnenstadsdistributie. Deze zijn dit jaar gestart en over de eerste resultaten zal in ieder geval bij de
jaarstukken worden gerapporteerd.
Deze reserve wordt niet ingezet om tekorten in de begroting op te lossen. Deze wordt voor specifieke
plannen ingezet, die een innovatief karakter hebben. In deze begroting doen we het voorstel om de plannen
rondom Integrale veiligheid te bekostigen vanuit deze reserve. En ook de kosten van de subsidie
Buurtgezinnen, waar veel van verwacht wordt, hieruit te dekken. Het staat de Raad vrij om met plannen te
komen, die bekostigd kunnen worden vanuit deze reserve.
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Pvda 44 Hoe verhoudt de hogere raming van het BUIG-budget, het inzetten als
In de begroting stelt ons college voor om de raming van het BUIG-budget met € 1 miljoen te verhogen, zodat
dekkingsmiddel op de begroting versus de aangekondigde toename van het
het geraamde BUIG-budget in onze begroting € 30 miljoen bedraagt (zie ook het antwoord op vraag 7). Het
klantenbestand Werkplein (+ 2,5%)?
voorlopige BUIG-budget is door het ministerie van SZW voor 2021 voor Roosendaal vastgesteld op € 32,8
miljoen. Hier zit dus ruimte van € 2,8 miljoen. Het Werkplein stelt momenteel een gewijzigde begroting 2021
op, waarin ook de effecten van corona worden meegenomen. De stijging van het klantenbestand van 2,5% is
momenteel niet meer realistisch. Deze zal veel hoger zijn. De ruimte die er nu is in het BUIG-budget hebben
we hoogstwaarschijnlijk nodig om de hogere stijging van het klantenbestand (en daarmee ook de hogere
uitkeringslasten en uitvoeringslasten van het Werkplein) op te kunnen vangen.
Pvda 45 Kunt u ons de Jeugd- en onderwijsagenda doen toekomen waarvoor sinds 2020
structureel € 200.000,- voor is uitgetrokken?
Groen 46 Bijdrage OMWB voor milieubeheer is € 55.000 lager dan in 2020. Waar is dit op
Links
gebaseerd en betekent dit dat de taken die de OMWB tot nog toe levert ook
minder worden? Wat betekent dit voor het beheer van alle milieugerelateerde
klachten in onze gemeente? Heeft dit ook zijn weerslag op de inzet van onze
gemeentelijke BOA’s?

De onderwijs jeugdagenda is nog in ontwikkeling. In 2020 is voor de begeleiding hiervan een extern bureau
aangetrokken, die op basis van gesprekken met alle betrokken partners en aan de hand van de in 2019
ontwikkelde kaders, een definitieve agenda opstelt.
De totale bijdrage aan OMWB is niet veranderd. De verdeling van de werkzaamheden voor toezicht en
handhaving, externe veiligheid, milieubeheer en omgevingsvergunningen is aangepast conform de raming van
het werkprogramma 2020. De begroting van 2020 wordt ook nog aangepast middels de najaarsbrief.
Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de milieutaken door OMWB.
De inzet van de gemeentelijke BOA's valt niet onder de bijdrage aan OMWB.

Groen 47 Het aantal BOA’s zou, gezien het vergroten van het algehele gevoel van veiligheid In de begroting van 2021 is rekening gehouden met 11 BOA’s plus budget voor een afvalcoach.Bij de
Links
en zeker ook in het kader van de COVID 19 pandemie, worden uitgebreid. Om
aanbieding van de begroting 2020 is een amendement ingediend waarmee de formatie van BOA’s met 1 fte
hoeveel fte gaat het en waar in de begroting staat de kostenpost?
structureel is uitgebreid, die in de begrote formatie van 2021 is meegeteld.In de raadsmededeling van de
voorjaarsbrief 2020 is vermeld dat er extra kosten zijn voor BOA’s vanwege Corona. Dit betreft geen
uitbreiding van de formatie maar incidenteel hogere salariskosten. De salariskosten worden toegerekend aan
het product Integrale Veiligheid.
Groen 48 Waar zijn de extra kosten die gerelateerd zijn aan het nieuwe
Extra kosten voor uitvoering van het dierenwelzijnsbeleid zijn niet voorzien.
Links
dierenwelzijnsbeleid te vinden? Onder welke posten?
Groen 49 Door indexatie is er een nadeel ontstaan bij Openbaar Groen. Wat is de impact
Links
daarvan op de kwaliteit van het onderhoud en de borging van deze kwaliteit bij
onze onderaannemers en de verbonden partij, die dat mede voor ons doet?

De uitgaven- en inkomstenbudgetten worden geïndexeerd met een prijsindex, zodat deze budgetten passend
blijven rekening houdend met verhoging van externe kosten/opbrengsten. Per saldo levert dit op Openbaar
groen een stijging van het beschikbare budget op, wat dus een hogere belasting van de gemeentelijke
begroting oplevert (oftewel een nadeel). Dit heeft geen consequenties voor het realiseren van het door de
gemeenteraad vast gestelde kwaliteitsniveau.

Groen 50 U bent voornemens de samenwerking met de burgers en gebruikers in
Links
onderhoud van grijs en groen te intensiveren. Daarnaast geeft u aan dat u zoveel
mogelijk participatief projecten in de buitenruimte wil oppakken. Vooral door
iedereen aan de voorkant te betrekken. Hoe denkt u deze voornemens te
bekostigen? Van welke posten?

Bij het vervangen van versleten groen ontvangen bewoners wonend aan het groenvak dat voor herinrichting
in aanmerking komt een schrijven waarin ze de keuze voor nieuwe beplanting digitaal bekend kunnen maken.
Dat doen we al sinds 2016. Met uitzondering van groen wat deel uitmaakt van onze hoofdgroenstructuur,
want daarvan heeft uw raad gezegd dat over de inrichting van de hoofdgroenstructuur de gemeente zelf gaat.
Bewoners op deze manier betrekken bij het vervangen van groen brengt geen extra kosten met zich mee. Ook
bij projecten die deel uitmaken van onze beheerkalender worden burgers betrokken bij de herinrichting van
de straat en bij het maken van plantkeuzes. Ook hier brengt dit geen extra kosten met zich mee.
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De woonagenda zal in het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden.
Groen 51 Kunt u een definitieve datum geven voor het openbaar maken van de
Links
Woonagenda? Nu zijn de effecten niet zichtbaar in de Programmabegroting 2021 Uiteraard wordt er vanuit de diverse dossiers verwezen naar de woonagenda. Dit betekent echter niet dat
voor elk onderwerp en de keuzes die in de woonagenda aan de orde worden gesteld, door de gemeente
en de Meerjarenraming. Toch is het afgelopen half jaar veelvuldig bij
besprekingen over dossiers als zwerfjongeren, aanbod betaalbare huurwoningen, budget beschikbaar moet worden gesteld. Indien er actie vanuit de gemeente noodzakelijk/gewenst is, wordt
daklozen, beschermd wonen, plaatsen voor woonwagens, e.d. die Woonagenda hier uiteraard budget voor gevraagd. Zo is er voor het realiseren van extra woonwagenstandplaatsen via de
benoemd als onderdeel van een mogelijke oplosssing. Hoe komt het dat er niet aanbiedingsbrief van de begroting 2021 structureel budget opgenomen.
tenminste ergens een budget terugkomt in de programmabegroting 2021 en de
meerjarenplanning?
Groen 52 Besluitvorming over de lokale uitvoering van inburgering met ingang van juli 2021
Links
staat nog voor 2020 gepland. In de Programmabegroting 2021 zien we er geen
extra budget voor gereserveerd. Komt dat terug via de kaders voor verbonden
partijen, gezien de geplande uitvoering via deD6?

Op 13 oktober heeft het college akkoord gegeven. Op 24 november wordt dit in de raad behandeld.
Benodigde middelen voor implementatie nieuwe wet zitten in de toegekende middelen vanuit het Rijk (via
gemeentefonds) en vallen binnen het uitvoeringsbudget dat voor 2020 en 2021 toegekend is via de
meicirculaire 2020.

Groen 53 Onlangs werd duidelijk dat momenteel een breed actieplan wordt opgesteld voor
Links
activiteiten in het kader van racisme en discriminatie. Waarom staat er geen
budget voor geraamd in de Programmabegroting 2021? Ook niet voor het
inhuren van externe ondersteuning?

De raadsmededeling over anti-discriminatie d.d. februari 2020 is (vanwege de corona) pas besproken in de
commissievergadering van 1 oktober jl. Doel van de bespreking was bespreken van de kaders en prioriteiten .
De commissie leverde een waardevolle discussie op die ook leidde tot het vormen van een werkgroep met
raadsleden. De werkgroep zal het actieplan verder uitwerken. Aansluitend kan in 2021 budget gevonden
worden om uitvoering te geven aan het actieplan.

Groen 54 In de Programmabegroting 2021 wordt duidelijk en dat is ook toegelicht op de
Links
informatieavond dat de afgelopen COVID19-periode momenteel niet leidt tot
grote financiële problemen voor de gemeente Roosendaal. Kunt u al iets
aangeven van de effecten voor de jaren daarna? Met name vraagt het nieuwe
leven, naar het zich laat aanzien, een andere inbedding op het terrein van cultuur
en sport

Het ledental van amateurverenigingen, zowel sport als cultuur, staat door de huidige situatie onder druk. Het
is de vraag hoe dat zich op termijn herstelt en of verenigingen zich dan kunnen herstellen van de in deze
periode opgelopen schade. Daarnaast zullen verenigingen mogelijk structureel extra kosten moeten gaan
maken om grotere ruimtes te huren of de accommodatie aan te passen. Verenigingen en instelingen die
inkomsten genereren uit het aantal bezoekers, zoals de schouwburg, zullen mogelijk op langere termijn
financieel getroffen worden. Het is momenteel nog niet te overzien op welke wijze de gemeente (structureel)
deze verenigingen en instellingen kan of moet ondersteunen. Als de aangepaste maatregelen lang duren
heeft dit consequenties voor onder andere amateurverenigingen cultuur die grotere ruimtes moeten huren
om te repeteren om afstand te kunnen bewaren, de optredens voor een beperkt gezelschap kunnen houden
en voor de schouwburg die met een beperkt aantal bezoekers niet de gebruikelijke omzet kunnen halen. De
mate waarin we dit als gemeente financieel moeten of kunnen compenseren is nu nog niet te overzien. Dit
hangt samen met inhoudelijk te maken keuzes.

Groen 55 Het Sociale Domein, en met name de jeugdzorg, laat een behoorlijk tekort zien. De onttrekkingen die u ziet zijn uit de Bestemmingsreserve decentralisatie uitkeringen. Het gaat om
Links
Dat zorgt ervoor dat er in de Programmabegroting 2021 nog grote onttrekkingen éénmalige gelden voor cliëntondersteuning. In het boekje actualisatie reserves en voorzieningen op pagina 66
aan de reserves zijn voorzien (pag 79). Voor de jaren daarna is dat kennelijk veel staat de specificatie. Het gaat niet om dekkingen voor de tekorten op het sociale domein.
minder aan de orde. Kunt u dat verklaren?

