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Besluitenlijst Commissievergadering 19 november 2015 
 

Voorzitter: C.G.M. Janssen  
Secretaris: C.M.W.P. Bartels 
Deelnemers: VVD: J.J.M.M. Wezenbeek, J.P.L.M van den Beemt Roosendaalse Lijst: C.J. 

Gabriëls, C.A.J.M. Goossens, C.H.D. Hoendervangers, J.C.J.M. van Dorst CDA: 
M.A.C.M.J. van Ginderen, A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers, M. Aygün VLP: 
A. van Gestel, M. Verbeek, W.C.H. Brouwers SP: A.W Oudhof, M.A.K. van Heumen, 
B. Missal PvdA: M.S Yap  D66: K.A. Raggers, H.W. Emmen Nieuwe Democraten: 
A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems  

  College:  A.A.B. Theunis, J.A.M. Verbraak 
 
 
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 21.38 uur.  
 
De commissie is akkoord met de organisatie van een aparte themabijeenkomst Economische 
Actiepunten. 
 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 5 november jl. is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

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 
 
Wethouder Theunis heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven: 

 Gelet op de grondexploitaties en grondposities binnen de gemeente Roosendaal is de 
verwachting dat er nauwelijks of geen winst zal worden gemaakt.  

 Kosten van bouwrijp maken en saneringskosten moeten worden toegevoegd aan 
grondexploitaties, waardoor deze sluitend worden. Mogelijke winst komt zoveel als 
mogelijk door verlaging van de grondprijs ten goede van de burgers.  

 In relatie tot de vennootschapsbelasting worden geen nadelige effecten verwacht.  

 De grondexploitatie van ‘’het Zand’’ komt binnen een aantal maanden naar de raad, 
daarin is een verliesvoorziening opgenomen.  

 
Dit voorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering van 3 december 2015.  
 
 

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. 
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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 
 
Wethouder Theunis heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven:  

 De nota Verbonden Partijen is in de regio opgesteld en moet worden gezien als een stap 
in de goede richting om meer grip te krijgen op de verbonden partijen. Er zijn door het 
college kritische kanttekeningen bij geplaatst. 

 Wethouder Theunis heeft toegezegd dat er aanvullende kaders, specifiek voor 
Roosendaal, zullen worden geformuleerd. In vervolg op de eerder toegezegde workshops 
kan gekeken worden hoe deze kaders vorm te geven. Maatwerk per regeling is 
uitgangspunt.  

 Voorwaarden bij uittreding uit een gemeenschappelijke regeling dienen in de regeling zelf 
opgenomen te worden. Een aantal regelingen moet hierop nog worden aangepast. 

 Het aspect vennootschapbelasting is niet aan de orde bij gemeenschappelijke regelingen. 
Er zijn ook NV’s en BV’s, waarbij de gemeente aandeelhouder is. Voorzover dividend 
wordt verkregen, zoals bijvoorbeeld bij Saver, heeft het terugdringen van de winst de 
aandacht. 

 
Dit voorstel gaat vooralsnog als B-stuk naar de raadsvergadering van 3 december 2015.  
De fractie van de VLP geeft tijdig aan bij de griffie of een motie wordt ingediend ten behoeve van 
het opstellen van specifieke Roosendaalse kaders. 

 
 
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 
 
Wethouder Theunis heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven:  

 De voorstellen voor belastingheffing betreffen de uitvoering van de onlangs vastgestelde 
Programmabegroting. 

 De raad heeft op een eerder moment geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de 
evaluatie van Diftar te bespreken en voorstellen tot wijzigingen te doen. Diftar is derhalve 
een ongewijzigd uitgangspunt bij het voorliggende voorstel over Afvalstoffenheffing.  

 
Dit voorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering van 3 december 2015.  
De fractie van de Nieuwe Democraten kondigt wijzigingsvoorstellen aan voor lastenverlaging.  
De fractie van de VLP overweegt een amendement voor verlaging van de tarieven voor straat 
parkeren.  

 
 
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 
 
Wethouder Verbraak heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven: 

 De doordecentralisaties zijn nog geen feit, uitgangspunt is de vigerende Verordening 
onderwijshuisvesting. 
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 Alle aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze zijn ordentelijk en noodzakelijk 
bevonden. Veiligheid is hierbij een belangrijk aspect. 

 Er komt nog een aanvullend verzoek van het JTC (met name ivm locatie Azaleastraat).  

 Na de doordecentralisatie zal een 0-meting worden uitgevoerd. Met de schoolbesturen 
zal dan een afrekening plaatsvinden.   

 
Dit voorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering van 3 december 2015.  

 
 
8. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 
 
  
De voorzitter van de Commissie 
 
C.G.M. Janssen 


