
Beantwoording toezeggingen uit de beeldvormende 
raadsbijeenkomst van 20 juni 2012 
 
 

Blok Bestuur 
 
B3 Raadsvoorstel 1

e
 bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 mei 2012) 

 

Naar aanleiding van de transitie Zelfbeheer sportaccommodaties zou er in mei 2012 een 
raadsmededeling komen. Wethouder Theunis geeft aan dat hij in de commissie heeft aangegeven 
dat in plaats van een raadsmededeling de projectgroep direct zou rapporteren aan de commissie. Hij 
zal navragen of dit is gedaan. 
 

 
 
Wethouder Theunis kijkt na of de balkenendenorm wordt overschreden bij de meerkosten t.b.v. de 
interim secretaris met een budget van € 176.000,00. 
 

 
 
Wethouder Theunis zal nakijken waarom vooralsnog de realisatie van besparing apparaatskosten 
met bijna € 500.000,00 achterblijft. 
 

 
 



Wethouder Theunis zal nakijken waarom het voordeel van € 447.000,00 nog niet is opgenomen in de 
begrotingswijziging van de 1

e
 bestuursrapportage 2012, omdat de jaarrekening 2011 reeds is 

vastgesteld. 
 

 
 
Wethouder Jongmans zegt toe dat na het zomerreces nadere informatie komt over het onderwerp 
schuldhulpverlening. 
 
Wethouder Verbraak kijkt na waar de verplichting van € 58.200,00 euro betrekking op heeft bij het 
onderwerp schoolzwemmen. 
 
Antwoord: 
Dit bedrag heeft betrekking op de kosten van het schoolzwemmen voor basisscholen voor de periode 
van 1 januari  2012 tot 1 augustus 2012. 
Al in 2009 is met de begrotingswijziging 10-2009 ‘Verlaging kosten schoolzwemmen’  een taakstelling 
van € 100.000,00 opgevoerd voor de beëindiging van schoolzwemmen voor basisscholen vanaf 2011. 
Op 14 maart 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders echter besloten om het 
schoolzwemmen voor de basisscholen pas met ingang van schooljaar 2012-2013 niet meer te 
financieren.  
In de begroting 2012 is nog geen rekening gehouden met de kosten van het schoolzwemmen voor 
basisscholen tot 1 augustus 2012. In de 1

e
 bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 mei 2012) wordt het 

bedrag van € 58.200,00 alsnog bijgeraamd. 
 
 
In de toelichting bij onderwerp “Dividend Saver” wordt voorgesteld om de raming van de opbrengst 
2012 incidenteel op te trekken naar hetzelfde niveau als de dividendopbrengst in de rekening 20011. 
Gesteld wordt dat de opbrengsten van 2012 geboekt worden in het jaar 2013.  
Wethouder Adriaansen gaat nakijken of dit klopt.  

 

Antwoord: 
 "Het dividend van NV Saver over het boekjaar 2011 wordt in de AVA in 2012 vastgesteld en evenzo 
in 2012 uitbetaald aan de gemeente Roosendaal. De gemeente Roosendaal raamt dit dividend over 
het boekjaar 2011 van Saver dus in de gemeentelijke begroting van 2012 en verantwoordt dat in de 
gemeentelijke jaarrekening 2012. 
In de 1e Berap wordt voorgesteld om de raming in de gemeentelijke begroting 2012 van het dividend 
van Saver over het boekjaar 2011 (het boekjaar van Saver dus) te verhogen en op het niveau te 
brengen van de dividendontvangst zoals die in 2011 plaatsvond en in 2011 is verantwoord in de 
gemeentelijke jaarrekening 2011 (en dit dividend dat in 2011 is ontvangen betrof dus dividend over het 
boekjaar 2010 van Saver)." 

 
 
Blok Omgeving 
 
02 Raadsvoorstel Vaststelling gewijzigde Verordening leerlingenvervoer 
 
Wethouder Verbraak zal schriftelijk antwoord geven om hoeveel kinderen het gaat die te maken 
krijgen met de verhoging van het afstandscriterium naar 4 kilometer. 
 

Antwoord: 

 



Overzicht aantal leerlingen die op grond van de kilometergrens niet meer in aanmerking komen 

voor leerlingenvervoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Fakkel, 
Bakkersbergweg   

  T/m 2.9 km Vanaf 3.0 km t/m 3.9 km 

0 1 

  De Fakkel, Van Goghlaan 

  T/m 2.9 km Vanaf 3.0 km t/m 3.9 km 

12 19 

  De Kameleon   

  T/m 2.9 km Vanaf 3.0 km t/m 3.9 km 

11 31 

  De Sponder, 
Flaviadonk   

  T/m 2.9 km Vanaf 3.0 km t/m 3.9 km 

5 10 

  De Sponder, 
Voorstraat   

  T/m 2.9 km Vanaf 3.0 km t/m 3.9 km 

2 4 

  TOTAAL   

  T/m 2.9 km Vanaf 3.0 km t/m 3.9 km 

30 65 

Uit vervoer t/m 3,9 km 

95 

 

Overzicht aantal leerlingen die nog wel vervoerd moeten worden vanwege handicap. 

 
De Sponder: 
Gaat van  54 leerlingen terug naar ± 42 (12 leerl = 22% minder). 
De Kameleon 
Nu in het vervoer : 70 leerlingen (54 op basis afstand en 16 met indicatie vanwege handicap) 
Bij 4 km- grens: 68 leerlingen ( 27 op basis afstand en 41 met indicatie vanwege handicap). 
De Fakkel 



Vervoersaanbod kan terug van 41 naar 33 leerl ( heeft uitsluitend te maken met schoolverlaters). 
Bij 3 – km: 41 leerlingen in vervoer ( 27 op basis afstand en 14 op basis indicatie ) 
Bij 4 – km  33 leerlingen ( 7 op basis van afstand en 26 op basis indicatie ) 

 

 


