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AANBIEDINGSNOTA: EVENWICHTIG ROOSENDAAL! 
 

INLEIDING 
‘Werken aan een evenwichtig Roosendaal’. Onder dat motto is in april 2014 het gemeentebestuur 
van start gegaan. We werken aan een sociale gemeente, waar mensen de zorg krijgen die ze nodig 
hebben. Aan een gemeente die aantrekkelijk is als vestigingsplaats voor ondernemingen die zorgen 
voor voldoende werkgelegenheid. Een gemeente met een aantrekkelijke binnenstad. En aan een 
gemeente met een goed woningaanbod, waar iedereen zich veilig en thuis voelt in eigen wijk of 
dorp. Inwoners hebben in onze gemeente daadwerkelijk iets te zeggen over hun eigen leefomgeving.  
 
In de Jaarstukken 2015 leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de Programmabegroting 
2015.   
 
DE HOOFDTHEMA’S 
De Bestuursovereenkomst ‘Werken aan een evenwichtig Roosendaal’ is opgebouwd uit drie 
hoofdthema’s. Deze hoofdthema’s overstijgen het niveau van de afzonderlijke beleidsprogramma’s. 
In deze inleiding belichten we een aantal ontwikkelingen en resultaten op de hoofdthema’s uit 2015.  
 
Sociaal Domein: Stad van de menselijke maat 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de 
Jeugdwet en de (nieuwe) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het jaar 2015 gold daarbij als 
eerste overgangsjaar. Een zorgvuldige transitie en continuïteit van zorg stonden hierbij centraal. We 
zijn erin geslaagd om alle cliënten passende zorg en ondersteuning te bieden en we hebben de taken 
in 2015 binnen de beschikbaar gestelde Rijksbudgetten uitgevoerd. Daarnaast is er een begin 
gemaakt met de transformatie van het sociaal beleid. De VeranderAgenda Sociaal Domein is 
vastgesteld. Doelstelling zijn: preventie, eigen kracht, participatie en langer zelfstandig gezond thuis 
wonen.  
 
Relatie met programma’s 
In de Jaarstukken is de verantwoording over de ontwikkelingen in het sociaal domein met name 
terug te vinden in de programma’s Leren & Ontwikkelen, Werken & Ondernemen en Zorgen & 
Stimuleren. 
 
Economie & Binnenstad: Investeren in structurele versterking 
Voor een goede economische ontwikkeling van Roosendaal is een nauwe samenwerking met onze 
partners noodzakelijk. In 2015 is het Economisch Actieplan op- en vastgesteld. Doelstelling van het 
actieplan is Meer werk, meer bedrijven en passend werk voor zoveel mogelijk inwoners. Ten 
behoeve van de binnenstad heeft de gemeenteraad in 2015 onder andere het ontwerp voor de 
Nieuwe Markt vastgesteld. In 2015 is ook gestart met de uitvoering van dit plan. Kenmerken voor de 
aanpak in de binnenstad is de samenwerking met bewoners, vastgoedeigenaren, detailhandel, 
horeca en andere ondernemers. 
 
Relatie met programma’s 
In de Jaarstukken zijn de thema’s Economie en Binnenstad met name terug te vinden in de 
programma’s Leren & Ontwikkelen, Werken & Ondernemen en Wonen & Verblijven. 
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Leefbaarheid & Wonen: Ruimte voor initiatief 
In 2015 zijn in alle wijken en dorpen zogenoemde dialoogsessies gehouden. Zowel inwoners, 
sleutelfiguren als partners in de wijken en dorpen namen deel. Tijdens die sessies zijn met de 
geactualiseerde wijk- en dorpsperspectieven en de vitaliteitskaarten prioriteiten gesteld om de 
vitaliteit in de wijken en dorpen te vergroten. Dit heeft geresulteerd in concrete vitaliteitsacties.  
In 2015 is de Woonagenda vastgesteld. De Woonagenda geeft kaders om de woningmarkt en 
stimuleren en te faciliteren. Ook is de Woonagenda 2015 een voortzetting van het participatieve 
proces dat in Roosendaal is gestart op het gebied van wonen. 
 
Relatie met programma’s 
In de Jaarstukken zijn de thema’s Leefbaarheid en Wonen grotendeels terug te vinden in de 
programma’s Besturen & Samenwerken en Wonen & Verblijven.  
 
REKENINGRESULTAAT 2015  
Het  gerealiseerde positieve rekeningresultaat 2015 bedraagt € 7.258.000. Echter een deel van het 
rekeningresultaat (€ 876.000) is volgens regelgeving vast voorbestemd.  
 
Het resultaat van € 7.258.000 wordt in belangrijke mate bepaald door de volgende posten: 
Overschot budget Zorg (programma 5 Zorgen & Stimuleren)   € 5.170.000 V 
Incidenteel voordeel privatisering exploitatie zwembad De Stok    € 1.980.000 V  
         
In deel II jaarrekening - in het overzicht lasten en baten met een toelichting per programma - is de 
uitgebreide toelichting hierop te lezen.  
 
RESULTAATBESTEMMING 2015 
 
Vast voorbestemd binnen de resultaatbestemming (€ 876.000) 
  
Decentralisatie-uitkeringen Gemeentefonds    
De volgende uitkeringen zijn geoormerkt in de Programmabegroting: budget 
Huishoudelijke hulp toelage (€ 371.000), budget Armoedebestrijding (€ 154.000) en 
budget Combinatiefuncties (€ 30.000). De restantbudgetten hiervan dienen beschikbaar 
te blijven voor de uitvoering van de taken in 2016 en volgende jaren.  

€ 555.000 

 
Bermbeheer N262 Antwerpseweg 
Roosendaal ontvangt een beheervergoeding van de provincie voor het maaien van de 
bermen langs de N262 Antwerpseweg. Voor een periode van tien jaar ontvangt Roosendaal  
€ 181.000 voor deze werkzaamheden. De vergoeding dient beschikbaar te blijven voor deze 
werkzaamheden in de bestemmingsreserve Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 
(OOR).   

€ 181.000 

 
Bestemmingsreserve Riolering  
Door gewijzigde regelgeving BBV heeft een beoordeling plaatsgevonden van de 
voorzieningen gerelateerd aan riolering. Uit de beoordeling vloeit voort dat het 
genoemde bedrag gestort kan worden in de nieuw te vormen bestemmingsreserve 
Riolering. 

€ 140.000 
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Nadere voorstellen voor resultaatbestemming (€ 5.666.000) 
 
Werken aan een evenwichtig Roosendaal 
In de Bestuursovereenkomst ‘Werken aan een evenwichtig Roosendaal’ is ruimte 
gemaakt om te kunnen investeren, hervormen en innoveren binnen de drie 
hoofdthema’s: Sociaal Domein, Economie & Binnenstad en Leefbaarheid & Wonen. 
Hiervoor zijn onder meer twee reserves gevormd: risicoreserve Sociaal domein en 
bestemmingsreserve Investeringsimpuls. Beide reserves worden gedurende de 
bestuursperiode opgebouwd tot € 10 miljoen. Voorgesteld wordt om de stortingen uit 
de jaren 2017/2018/2019 te vervroegen, zodat de plafonds van € 10 miljoen eind 2016 
worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om de volgende bedragen te storten: 

 

 Risicoreserve Sociaal Domein      € 1.948.000 

 Bestemmingsreserve Investeringsimpuls € 1.951.000 

  
Duurzaamheidsfonds ten behoeve van sportaccommodaties 
In de lijn van de motie ‘LED-verlichting Buitensportaccommodaties’ wordt voorgesteld 
een duurzaamheidsfonds te creëren van waaruit energiezuinige maatregelen kunnen 
worden bekostigd die moeten leiden tot CO2-reductie én kostenreductie bij de 
exploitatie van sportaccommodaties. 

€ 1.000.000 

 
Overdracht buitensportaccommodaties 
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het overdragen van de exploitatie van onze 
buitensportaccommodaties naar de gebruikers ervan. Om niet alleen de exploitatie maar 
ook het eigendom van velden en gebouwen over te dragen is eenmalig budget nodig 
voor de uitvoering van een aantal maatregelen, zoals bijvoorbeeld het wegwerken van 
achterstallig onderhoud, de verkoop van kleedaccommodaties (tegen een symbolisch 
bedrag) en het faciliteren van zelfbeheer. Beoogd resultaat van alle maatregelen is dat  
alle buitensportverenigingen volledig verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
sportaccommodatie, vanuit een gebruikers- én eigenaarsrol. 

 
 

€ 600.000 

  
Tekort OMWB        
In 2015 laat de begroting van de OMWB een tekort zien en ook voor 2016 dreigt een 
begrotingstekort.  Voorgesteld wordt om het restantbudget 2015 van € 90.000 over te  
hevelen naar 2016 voor het (deels) opvangen van het dreigende tekort van 2016.  

€ 90.000 

  
Sanering Redband 
In de Programmabegroting 2015 is € 40.000 beschikbaar gesteld voor de sanering van 
sportpark Red Band. De sanering wordt echter in 2016 uitgevoerd. Voorgesteld wordt 
om het budget van € 40.000 te reserveren voor deze sanering.   

€ 40.000 

  
Herziening Welstandsnota 
In 2015 is een begin gemaakt met de herziening van de Welstandsnota. Belangrijk 
daarbij is de plaatsbepaling van welstand binnen de toekomstige Omgevingswet. Het 
wetsvoorstel hiervan ligt voor behandeling in de Tweede Kamer. In het proces van 
herziening is beeldvorming en consultatie ook belangrijk om te komen tot de juiste 
afwegingen. De eerste stappen hiervoor zijn gezet in 2015 en krijgen een vervolg in 2016.  
Voorgesteld wordt om een budget van € 37.000 (oorspronkelijk budget in 2015 was  
€ 40.000) over te hevelen naar 2016.   

€ 37.000 
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Gerealiseerd resultaat na bestemming 
Het voordelig saldo van de jaarrekening voor resultaatbestemming bedraagt € 7.258.000. 
Bovengenoemde voorstellen bedragen respectievelijk € 876.000 (voorbestemd gedeelte) en   
€ 5.666.000 (overige voorstellen). Dit resulteert in een voordelig resultaat na bestemming van  
€ 716.000. Voorgesteld wordt om dit resterende overschot te storten in de Algemene reserve.  
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MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN 
Beoogde maatschappelijke effecten zijn gewenste gevolgen van gemeentelijk beleid voor de 
samenleving. Ze zijn het antwoord op de vraag ‘Wat willen we bereiken?’. De beoogde 
maatschappelijke effecten zetten we hieronder, in willekeurige volgorde, op een rij. 
De beoogde maatschappelijke effecten bestaan uit meerdere kernelementen en ieder kernelement 
meten we aan de hand van indicatoren. Verschillende indicatoren samen zijn dus een graadmeter 
voor het beoogde maatschappelijk effect: liggen we op koers of moet er worden bijgestuurd? 
 
In onderstaande tabellen zijn per indicator streefniveaus voor 2018 geformuleerd. Ook hebben er 
metingen per indicator plaatsgevonden. De resultaten van die metingen vindt u hieronder. Deze 
metingen zijn deels ook gepresenteerd in de Programmabegroting 2016.  
Onderstaande indicatoren zijn niet de enige indicatoren waar wij op sturen. In de bijlage is een 
uitgebreider overzicht van indicatoren opgenomen. 
 
Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente 
Roosendaal. 

 
Indicator Meting 

2013 
Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Rapportcijfer klanttevredenheid digitale dienstverlening  
Bron: Dashboard Publiekszaken, continu feedback  
Meetfrequentie: jaarlijks 

geen 
meting 

7,0 7,0 7,5 

Rapportcijfer klanttevredenheid telefonische dienstverlening  
Bron: Dashboard Publiekszaken, continu feedback  
Meetfrequentie: jaarlijks 

geen 
meting 

7,3 8,1 7,5 

Rapportcijfer klanttevredenheid dienstverlening aan de balie  
Bron: Dashboard Publiekszaken, continu feedback  
Meetfrequentie: jaarlijks 

geen 
meting 

8,3 8,5 8,5 

Rapportcijfer ondernemerstevredenheid gemeentelijke dienstverlening  
Bron: Bedrijvenenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen 
meting 

6,4 7,0 

 
Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig. 
 
Indicator Meting 

2013 
Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Rapportcijfer van inwoners voor het veiligheidsgevoel in de  
gemeente Roosendaal 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen 
meting 

6,7 7,4 

Rapportcijfer van ondernemers voor het veiligheidsgevoel in de 
omgeving van de onderneming 
Bron: Bedrijvenenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen 
meting 

6,9 7,4 

Rapportcijfer van bezoekers voor het veiligheidsgevoel in de binnenstad 
Bron: Passantenenquête  
Meetfrequentie: jaarlijks 

7,3 7,5 7,5 7,8 
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Volwassenen nemen, binnen hun eigen mogelijkheden, deel aan het arbeidsproces. 
 

Indicator Meting 
2013 

Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Percentage 15 tot en met 74 jarigen dat betaald werk heeft  
(Netto arbeidsparticipatie) 
Bron: CBS Statline 
Meetfrequentie: jaarlijks 

63,9 % 63,1 % 63,6% 69 % 

Aantal niet-werkende werkzoekenden (nieuwe definitie) (op 1 januari) 
Bron: UWV 
Meetfrequentie: jaarlijks 

niet bekend 
(oude 

definitie) 

niet bekend 
(oude 

definitie) 

3.598 
(2016: 
4.616) 

2.500 

Percentage huishoudens met een gedeeltelijke bijstandsuitkering  
Bron: gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

3,1 % 3,2 % 2,3 % 3,0 % 

Percentage huishoudens met een volledige bijstandsuitkering  
Bron: gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

2,8 % 2,8 % 3,8 % 3,0 % 

 
NB. De indicator ‘Percentage 15 tot en met 74 jarigen dat betaald werk heeft’ is de opvolger van de indicator 
‘Percentage 15 tot en met 64 jarigen dat betaald werk heeft’, omdat begin 2015: 

 Het CBS de definitie van beroepsbevolking in lijn heeft gebracht met de internationale definitie van 
beroepsbevolking. 

 De cijfers over de beroepsbevolking met terugwerkende kracht zijn herzien door het CBS, als gevolg van 
een verbetering in de waarneming van de EBB (Enquête BeroepsBevolking).  

 
NB. Het is niet mogelijk om het aantal niet-werkende werkzoekenden in 2015 en 2016 te vergelijken met 2013 
en 2014. Vanaf januari 2015 heeft het UWV de definitie van de niet-werkende werkzoekenden (nww) 
aangepast op de internationale definitie. Hiermee vervalt het urencriterium van 12 uur en de leeftijdsgrens van 
65 jaar. Een niet-werkende werkzoekende is per januari 2015 iemand van 15 tot en met 74 jaar die bij UWV als 
werkzoekende staat ingeschreven. De afkorting is nww-i, van nww-internationaal. De nww-i bestaan uit WW-
ers, WWB-ers en werkzoekenden zonder uitkering. 
 
NB. De indicatoren ‘Percentage huishoudens met een gedeeltelijke bijstandsuitkering’ en ‘Percentage 
huishoudens met een volledige bijstandsuitkering’ zijn met terugwerkende kracht aangepast. Deze aanpassing 
is het gevolg van een herziene berekeningsmethodiek, welke beter aansluit bij de inhoud van de indicatoren. 
Deze methodiek is met terugwerkende kracht toegepast.   
In 2015 is het percentage huishoudens met een gedeeltelijke bijstandsuitkering gedaald en het percentage 
huishoudens met een volledige bijstandsuitkering toegenomen. Deze ontwikkelingen hangen samen met de 
aanpassing van de Wet maatregelen WWB per 1 januari 2015.  

 
De gemeente Roosendaal heeft een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat. 

 
Indicator Meting 

2013 
Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Rapportcijfer van ondernemers voor het ondernemersklimaat  
in de gemeente Roosendaal  
Bron: Bedrijvenenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen 
meting 

6,4 7 

Rapportcijfer van nieuw gevestigde ondernemers voor het 
vestigingsklimaat in de gemeente Roosendaal  
(korter dan vijf jaar geleden gevestigd) 
Bron: Bedrijvenenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen 
meting 

6,1 7 

Ontwikkeling aantal (fulltime) banen bij bedrijven in de  
gemeente Roosendaal 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant  
Meetfrequentie: jaarlijks  

-645 
(2012/2013) 

-901 
(2013/2014) 

+81 
(2014/2015) 

+800 
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De Roosendaalse jeugd groeit gezond en veilig op en neemt naar eigen tevredenheid deel aan de 
samenleving. 

 
Indicator Meting 

2013 
Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verliet  
(per schooljaar) 
Bron: Regionaal Bureau Leerplicht 
Meetfrequentie: jaarlijks 

129 
(2012/2013) 

138 
(2013/2014) 

145 
(2014/2015) 

115 

Aantal werkzoekenden jonger dan 27 jaar (nieuwe definitie) 
(niet-werkende werkzoekenden op 1 januari) 
Bron: UWV  
Meetfrequentie: jaarlijks 

niet bekend 
(oude 

definitie) 

niet bekend 
(oude 

definitie) 

318  
(2016: 558) 

225 

Aantal jeugdigen in de gedwongen jeugdzorg (op 1 januari) 
(Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) 
Bron: Bureau Jeugdzorg  
(vanaf 2015: gecertificeerde instelling Bureau Jeugdzorg) 
Meetfrequentie: jaarlijks 

171 156  159 
(2016:128) 

129 

 
NB. Het is niet mogelijk om het aantal werkzoekenden jonger dan 27 jaar in 2015 en 2016 te vergelijken met 
2013 en 2014. Vanaf januari 2015 heeft het UWV de definitie van de niet-werkende werkzoekenden (nww) 
aangepast op de internationale definitie. Dit betekent dat het urencriterium van 12 uur is komen te vervallen.  
 
NB. De daling van het aantal jeugdigen in de gedwongen jeugdzorg is in lijn met de landelijke daling van het 
aantal kinderbeschermingsmaatregelen. Deze terugloop is mede veroorzaakt door de invoering (per 1 januari 
2015) van de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Deze wijzigingen hebben onder 
meer geleid tot een verkorting van de duur van kinderbeschermingsmaatregelen. 
 

Volwassenen nemen zo lang mogelijk gezond, op eigen kracht en naar eigen tevredenheid deel aan 
de samenleving. 

 
Indicator Meting 

2013 
Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Tevredenheid van inwoners over de aanwezigheid van gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen in de gemeente  
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

6,8 geen 
meting 

6,9 7,1 

Aandeel inwoners dat eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart  
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks  

nieuwe 
indicator 

geen 
meting 

74 % 76 % 

Aandeel inwoners dat zich niet eenzaam voelt  
Bron: Bewonersenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

51 % geen 
meting 

50 % 70 % 

Aandeel inwoners met mensen in de omgeving die belangeloos willen 
helpen met het huishouden of met karweitjes rond het huis 
(bijvoorbeeld boodschappen halen, schoonmaken, tuin bijhouden) 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

46 % geen 
meting 

49 % 52 % 
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De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen. 
 
Indicator Meting 

2013 
Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Rapportcijfer van inwoners over de leefbaarheid van hun buurt  
(de buurt als woon- en leefomgeving) 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

7,3 geen 
meting 

7,3 7,5 

Rapportcijfer van inwoners over de kwaliteit van de woonomgeving 
(inrichting van de straat, pleintjes, bankjes)  
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

6,3 geen 
meting 

6,3 6,6 

Rapportcijfer van inwoners voor culturele voorzieningen  
(bijvoorbeeld schouwburg, museum, bioscoop) 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

7,1 geen 
meting 

7,4 8,0 

Rapportcijfer van inwoners voor recreatievoorzieningen  
(bijvoorbeeld wandelpaden, fietsroutes) 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

7,1 geen 
meting 

7,2 7,2 

Rapportcijfer van inwoners voor sportvoorzieningen  
(bijvoorbeeld sportcentra, accommodaties, activiteiten) 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

7,1 geen 
meting 

7,5 7,5 

 
De woon- werk- en winkellocaties van de gemeente Roosendaal zijn goed bereikbaar voor 
inwoners, bezoekers en ondernemers. 

 
Indicator Meting 

2013 
Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Rapportcijfer van ondernemers voor de bereikbaarheid van hun locatie  

(uitsplitsing naar auto - fiets - OV)  

Bron: Bedrijvenenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen 
meting 

7,7 (auto) 
8,1 (fiets) 
6,3   (OV) 

7,7 (auto) 
8,3 (fiets) 
6,3   (OV) 

Rapportcijfer van inwoners voor de bereikbaarheid van de eigen woning  

(uitsplitsing naar auto - fiets - OV)  

Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen 
meting 

8,5 (auto) 
8,8 (fiets) 
7,4   (OV) 

8,5 (auto) 
8,8 (fiets) 
7,4   (OV) 

Rapportcijfer van inwoners voor de mogelijkheid om zich binnen  
de gemeente te verplaatsen 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen 
meting 

7,5 (auto) 
8,2 (fiets) 
7,0   (OV) 

7,5 (auto) 
8,5 (fiets) 
7,0   (OV) 

Rapportcijfer van bezoekers voor de bereikbaarheid van de binnenstad  

(uitsplitsing naar auto - fiets - OV) 

Bron: Passantenenquête  
Meetfrequentie: jaarlijks 

nieuwe 
indicator 

7,4 (auto) 
8,1 (fiets) 
7,7   (OV) 

7,2 (auto) 
8,0 (fiets) 
7,8   (OV) 

7,8 (auto) 
8,3 (fiets) 
7,7   (OV) 
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De gemeente Roosendaal heeft een woningaanbod dat is afgestemd op de behoeften van huidige  
en (potentieel) toekomstige inwoners. 
 
Indicator Meting 

2013 
Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Gemiddeld rapportcijfer dat bewoners geven voor de  
kwaliteit van de eigen woning 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

7,7 geen 
meting 

7,7 7,7 

Het aantal gebouwde woningen in de gemeente Roosendaal   
(inclusief nieuw gebouwde woningen en woningen die zijn ontstaan 
door verbouwing van bijvoorbeeld een winkel- of kantoorpand)  
Bron: team Informatie gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

156 311 275 311 

De mate waarin de door de provincie vooruit berekende groei van de 
woningvoorraad naar verwachting daadwerkelijk gerealiseerd gaat 
worden in de gemeente Roosendaal  (stagnatie-indicator juli) 
Bron: Monitor bevolking en wonen van de Provincie Noord-Brabant 
Meetfrequentie: driemaandelijks 

niet 
beschikbaar 

27 % 
(stagnatie 
indicator 

2016) 

35 % 
(stagnatie 
indicator 

2016) 

35 % 

 
NB. Voor wat betreft dit effect is een verandering doorgevoerd in de indicatoren. De volgende indicatoren 
voldoen niet aan de gewenste kenmerken van een indicator: 

 Het aantal te realiseren koop- en huurwoningen op basis van het woningmarktonderzoek (2014). 

 De kwantitatieve ontwikkeling van de woningvoorraad in relatie tot de provinciale bevolkingsprognoses 
(2014). 

 Percentage inwoners dat, bij een verhuiswens, denkt een geschikte woning binnen de gemeente 
Roosendaal te vinden. 

Bovendien zijn er indicatoren denkbaar die bij benadering dit effect beter in beeld brengen. Daarom zijn deze 
drie indicatoren vervangen door twee nieuwe indicatoren:  

 Het aantal gebouwde woningen in de gemeente Roosendaal in een bepaald jaar. 

 De mate waarin de door de provincie beoogde toename van de woningvoorraad daadwerkelijk 
gerealiseerd gaat worden in de gemeente Roosendaal. 

 
N.B. De 'stagnatie-indicator 2016' geeft aan in welke mate de tussen 2014 en 2016 vooruit berekende groei van 
de woningvoorraad naar verwachting ook gerealiseerd wordt. De vooruit berekende groei van de 
woningvoorraad is afkomstig van de provinciale bevolkings- en woonbehoefteprognoses. De stagnatie-
indicator 2016 met als meetmoment juli 2014 is gebaseerd op de provinciale bevolkings- en 
woonbehoefteprognoses van 2011. De stagnatie-indicator 2016 met als meetmoment juli 2015 is gebaseerd op 
de provinciale prognoses van 2014.  
 

De binnenstad van de gemeente Roosendaal is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en 
ondernemers. 
 
Indicator Meting 

2013 
Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Rapportcijfer van bezoekers voor de  binnenstad (algemeen oordeel) 
Bron: Passantenenquête  
Meetfrequentie: jaarlijks 

7,1 6,9 6,7 7,5 

Rapportcijfer van inwoners van de gemeente Roosendaal voor  
de sfeer en gezelligheid van de binnenstad  
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

5,9 geen 
meting 

6,0 6,7 

Rapportcijfer van ondernemers voor de sfeer en gezelligheid  
van de binnenstad  
Bron: Bedrijvenenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen 
meting 

5,9 8,0 
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VASTSTELLINGSBESLUIT  
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in zijn vergadering  
van 14 juli 2016,  
 
 
De griffier,                 De voorzitter, 
 
 
 
E. van Straaten-Noyons    mr. J.M.L. Niederer  
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GECOMPRIMEERDE BALANS  
 

BALANS (x 1.000) 
Activa  Passiva 

  

 31-12-2014 31-12-2015  31-12-2014 31-12-2015 

Vaste activa   Vaste passiva   

Materieel 134.671 137.335 Eigen vermogen 71.022 77.449 

Financieel 17.336 20.895 Voorzieningen 19.426 19.580 

   Langlopende schulden 119.087 113.009 

  

Vlottende activa   Vlottende passiva   

Voorraden 54.257 47.732 Kortlopende schulden 23.518 14.186 

Vorderingen 9.607 9.024 Overlopende passiva 9.872 13.087 

Liquide middelen 52 19    

Overlopende activa 27.002 22.306    

  

Totaal activa 242.925 237.311 Totaal passiva 242.925 237.311 

 

  Gegarandeerde 
geldleningen 

403.977 387.391 

 
In deel II jaarrekening is de voorgeschreven uitgebreide balans conform BBV regelgeving opgenomen. 
Onderstaand volgt een toelichting op de balans. Belangrijk daarbij te vermelden is dat deze 
toelichting op hoofdlijnen is en daarmee niet volledig. De uitgebreide, volledige toelichting is 
eveneens opgenomen in deel II.  
 
Materieel vaste activa 
Dit zijn uitgaven met meerjarig nut die in meerdere jaren worden afgeschreven. De belangrijkste 
investeringen met economisch nut zijn: nieuwbouw en ondergrond VMBO school, gebouwen en 
ondergrond zwembad De Stok en Turnhal Dynamo. Als gevolg van een BBV-wijziging zijn de uitgaven 
voor rioolinvesteringen geactiveerd.  
 
Financieel vaste activa 
Dit betreft kapitaalverstrekkingen, leningen (onder andere deelnemingen) en bijdrage aan activa in 
eigendom van derden. Roosendaal neemt deel in diverse rechtspersonen en gemeenschappelijke 
regelingen (kapitaalverstrekkingen). De post deelnemingen is vermeerderd onder meer door een 
verstrekte lening aan Borchwerf II CV Daarentegen zijn er enkele aflossingen geweest, waaronder 
zwembad De Stok. De verstrekte bijdrage aan activa in eigendom van derden zijn investeringen uit 
het verleden aan welzijnsaccommodaties en hierop wordt afgeschreven.   
 
Onderhanden werk 
Onderhanden werk zijn voornamelijk niet in exploitatie genomen bouwgronden én in exploitatie 
genomen bouwgronden. Een uitgebreide toelichting hierop is terug te lezen in Paragraaf 7 
Grondbeleid.  
 
Vorderingen 
Dit zijn debiteuren met een looptijd korter dan één jaar. De debiteuren zijn opgesplitst naar 
algemeen, belastingen en sociale zaken. Voor alle drie de onderdelen is een voorziening dubieuze 
debiteuren getroffen voor een mogelijke, te verwachten oninbaarheid. 
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Liquide middelen 
Dit zijn de kas- en bankoverzichten, opgenomen tegen nominale waarde.  
 
Overlopende activa 
Dit betreft de nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen. De nog te ontvangen 
bedragen hebben voornamelijk betrekking op de BTW vorderingen (BCF-declaratie bij het Rijk), 
diverse nog te ontvangen belastingen / heffingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant 
(BWB), een bijdrage aan Verbindingsweg van Borchwerf II CV en een nadere afrekening van 
persoonsgebonden budgetten (PGB) Jeugd.  
 
Eigen vermogen 
Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen aan te merken zijn en die na 
besluitvorming door de gemeenteraad vrij te besteden zijn. Er zijn twee soorten reserves: algemene 
reserves en bestemmingsreserves. Er zijn vier algemene reserves met ieder een eigen doel. Er is een 
algemene reserve, een risicoreserve, een saldireserve en een risicoreserve sociaal domein. Er zijn 
vele bestemmingsreserves, allen gericht op een eigen doel / bestemming. Enkele voorname 
bestemmingsreserves zijn: Investeringsimpuls, OOR, Decentralisatie-uitkeringen, Huisvesting 
onderwijs en Nieuwbouw Stadskantoor.  
Het eigen vermogen wordt ook bepaald door het resultaat van de jaarrekening. Het resultaat op  
31 december 2015 bedraagt € 7.258.000 (ter vergelijking in 2014: € 8.187.000). 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen geven een schatting aan van ‘voorzienbare’ lasten, maar waarvan de omvang en/of 
het tijdstip nog onzeker zijn. De voorzieningen zijn verdeeld over vier categorieën: openbaar bezit, 
recreatie en sport, bedrijfsvoering/egalisatie en overige diverse voorzieningen, waaronder APPA. De 
voornaamste voorzieningen betreffen bedrijfsvoering/egalisatie, dit zijn de voorzieningen voor 
rioleringsinvesteringen en voor resultaten rioolexploitatie.   
 
Langlopende schulden 
Deze schulden hebben een looptijd van één jaar of langer en betreffen voornamelijk onderhandse 
geldleningen van binnenlandse banken. In 2015 zijn geen nieuwe langlopende schulden 
aangetrokken. In deze balanspost is ook een bedrag opgenomen van AlleeWonen met een 
langlopende terugbetaalverplichting voor de te verstrekken startersleningen.  
 
Kortlopende schulden 
Deze schulden hebben een looptijd korter dan één jaar en betreffen voornamelijk de rekening 
courant bij banken. De overige kortlopende schulden hebben betrekking op crediteuren, 
waarborgsommen, onderhanden werken (lopende projecten in diverse samenwerkingsverbanden) 
en de tussenrekeningen (openstaande betalingen).  
 
Overlopende passiva 
Dit betreft de nog te betalen bedragen en de vooruit ontvangen bedragen. De nog te betalen 
bedragen hebben voornamelijk betrekking op rente geldleningen 2015, diverse afdrachten salarissen 
2015, de overboekingen verplichtingen naar 2015.  
 
Gegarandeerde geldleningen 
Door de gemeente worden garanties gegeven voor betaling van rente en aflossing van bepaalde 
geldleningen. Deze betreffen leningen aangegaan door woningbouwverenigingen, instellingen in de 
gezondheidszorg en overigen ten behoeve van de financiering van vaste activa. Het totale 
gegarandeerde bedrag is per saldo gedaald met € 16,5 miljoen (betreft het totaal bedrag van de 
aflossingen € 23,6 miljoen -/-  € 7,1 miljoen nieuwe garanties) en is conform de voorschriften buiten 
de telling in de balans gehouden. 
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BEGROTINGSRECHTMATIGHEID 
 
Analyse voor de begrotingsrechtmatigheid  
Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de 
toelichting op het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) wordt 
begrotingsrechtmatigheid omschreven als: 
‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede 
balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting 
en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn maxima voor de 
lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen 
dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het 
begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn’. 
 
Er is een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van 
begrotingsafwijkingen zijn er volgens het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) 
diverse categorieën begrotingsafwijkingen.  
In deel II jaarrekening - in het overzicht lasten en baten met een toelichting per programma - staat 
een nadere toelichting hierop en worden de over- en onderschrijdingen eveneens nader toegelicht.  
In onderstaande tabel - een overzicht van de werkelijke lasten en baten ten opzichte van de 
ramingen uit de begroting 2015 (na wijzigingen) - geven de vetgedrukte bedragen de 
overschrijdingen bij de lasten en de onderschrijdingen bij de baten weer.  
 

Lasten (x € 1.000) 

Programma Begroting 2015 Rekening 2015 Verschil 
 V = voordeel  

N = nadeel 

1. Besturen & Samenwerken 22.663 21.069 1.594 V 

2. Leren & Ontwikkelen 22.479 21.128 1.351 V 

3. Werken & Ondernemen 60.929 59.021 1.908 V 

4. Wonen & Verblijven 77.249 65.315 11.934 V 

5. Zorgen & Stimuleren 51.843 48.393 3.450 V 

6. Betalen & Financieren 6.708 5.551 1.157 V 

Stortingen reserves 27.948 33.237 5.289 N 

Totaal lasten 269.819 253.714 16.105 V 

Baten (x € 1.000) 

 
Programma Begroting 2015 Rekening 2015 Verschil 

 V = voordeel  
N = nadeel 

1. Besturen & Samenwerken 1.764 2.334  570 V 

2. Leren & Ontwikkelen 3.614 3.835  221 V 

3. Werken & Ondernemen 22.918 23.557 639 V 

4. Wonen & Verblijven 45.901 42.852  3.049 N 

5. Zorgen & Stimuleren 2.561 4.460  1.899 V 

6. Betalen & Financieren 148.900 149.867 967 V 

Onttrekkingen reserves  44.161 34.067  10.094 N 

Totaal baten 269.819 260.972 8.847 N  

Saldi 0 V. 7.258 7.258 V 
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PROGRAMMA’S 
 
PROGRAMMA 1. BESTUREN & SAMENWERKEN  
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Bestuur en organisatie 
Integrale veiligheid 
Dienstverlening 
Vitale wijken en dorpen  

 

Portefeuillehouder: burgemeester Niederer, wethouder Lok  
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
Portefeuillehouder: wethouder Schenk 

Te
ru

gb
lik

 2
0

1
5

 

We leven in een netwerksamenleving waarin inwoners en maatschappelijke partners steeds 
meer zelf doen. De gemeente Roosendaal kiest voor een bestuursstijl van samenwerking en 
verbinding. Deze verbindingen lopen dwars door onze wijken en dorpen, over 
gemeentegrenzen en zelfs over landsgrenzen. De complexe opgaven waar we mee te maken 
hebben, vragen om het bundelen van (regionale) kracht in wisselende coalities. 
Dat hebben we onder meer laten zien door de Vitaliteitskaarten in te zetten om de dialoog 
aan te gaan met de inwoners van onze wijken en dorpen. Ook is het uitvoeringsprogramma 
van Regio West-Brabant vastgesteld. Daarin hebben we afgesproken dat overheid en 
samenleving, bestuur en bedrijfsleven nauw samenwerken om de concurrentiekracht van het 
regionale bedrijfsleven op peil te houden en te versterken. Uitgangspunt is daarbij altijd dat 
samenwerking maatschappelijke meerwaarde moet hebben en ten goede komt aan de 
dienstverlening aan onze inwoners. 

 

Dit programma heeft bijgedragen aan de volgende maatschappelijke effecten 

 

Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente 
Roosendaal. 

Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig. 

De Roosendaalse jeugd groeit gezond en veilig op en neemt naar eigen tevredenheid deel aan 
de samenleving. 

De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen. 

De binnenstad van de gemeente Roosendaal is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en 
ondernemers. 

Gemeente 
Roosendaal 

Openbaar 
ministerie en 

politie 

Veiligheids-
regio 

Regio West-
Brabant 
(RWB) 

Ondernemers 

Strategic 
board, 

TaskForce 
Triple R 

Buurt-
preventie-

teams 

Provincie 

Gemeenten  
& regio, 
o.a. D6 

Media 

Inwoners 

Maat-
schappelijke 
instellingen 

Bewoners-
platforms 

Gemeen-
schappelijke 
regelingen 

G32 & 
Platform 31 
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Bestuur en organisatie 
 
Bestuur en organisatie 
Veerkrachtig bestuur 
Het college heeft, naar aanleiding van het traject Veerkrachtig Bestuur, een brief gestuurd 
aan Gedeputeerde Staten met daarin de Roosendaalse visie op samenwerking. Regionale 
samenwerking wordt als middel ingezet om de maatschappelijke opgaven van de gemeente 
Roosendaal efficiënter te realiseren. Bij elke opgave (bijvoorbeeld wonen of economie) 
moeten we bekijken welk doel er gediend wordt, wat we daarin samen kunnen doen en wat 
de maatschappelijke meerwaarde gaat zijn. 
 
Mariadal Meeting 
Op 28 mei 2015 vond voor de tweede keer de Mariadal Meeting plaats, met als thema 
‘logistiek: de mainports en hun achterlandverbindingen’. De opkomst was goed, met een 
mooie mix van ondernemers, overheid en enkele onderwijsinstellingen. De aanwezigen zijn in 
gesprek gegaan over de rol en kansen van logistiek in het achterland in relatie tot de havens 
van Antwerpen en Rotterdam. Met name de interactieve opzet bleek een succesformule. 
 
Communicatie 
Verbinden 
In 2015 is tijdens dialoogsessies per wijk en dorp het gesprek gevoerd over de vitaliteit van 
wijken en dorpen. Zie ook het onderdeel Vitale Wijken en Dorpen.  
 
Voorlichten 
De informatievoorziening heeft in 2015 plaatsgevonden in gedrukte vorm, zoals Stadserf 1 en 
Rzijn, maar in toenemende mate ook via digitale kanalen zoals Facebook en Twitter. De 
buitenploegen hebben eigen Facebook-pagina’s die hun werk zichtbaar maken. Ook is rond 
de gladheidsbestrijding een multimediale campagne ingezet met billboard, online en offline 
communicatie. 
 
Profileren 
Vanuit ‘Hart voor de binnenstad’ is onder andere aandacht geweest voor de inrichting van de 
Nieuwe Markt. Via een actieve mediabenadering hebben we nadrukkelijk ingestoken op de 
preventieve en repressieve aanpak voor een veilig Roosendaal, dit in samenwerking met onze 
ketenpartners.  
 
Bestuurlijke samenwerking 
Cross Care 
De gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal en het Care Innovation Center West-
Brabant (CIC) hebben hun krachten gebundeld in Cross Care, een samenwerking op het 
gebied van zorginnovatie en kennisontwikkeling. Door het project Cross Care ook in 
samenwerking met Vlaanderen en Brainport in Oost-Brabant uit te voeren, is van de 
mogelijkheid gebruik gemaakt hiervoor een Europese subsidie binnen het Interreg-
programma aan te vragen. Onlangs is een subsidie van € 12,3 miljoen toegekend voor het 
gehele project (West- en Oost-Brabant en Vlaanderen).   
 
Regio West-Brabant (RWB) 
Samen met partners in de Delta Regio werken we aan belangenbehartiging en strategische 
positionering van de regio door de uitvoering van de Strategische Agenda West-Brabant. In 
2015 is het uitvoeringsprogramma van de RWB vastgesteld. Roosendaal pakt een 
voortrekkersrol op een aantal prioriteiten (wonen en zorgeconomie) door het leveren van 
ambtelijke capaciteit en bestuurlijke trekkers voor projecten op ruimtelijk/economisch vlak. 
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D6 
We bouwen de samenwerking D6 - met de gemeenten Zundert, Halderberge, Etten-Leur, 
Rucphen en Moerdijk - waar dat zinvol, effectief en efficiënt is, uit. Op het gebied van grip op 
samenwerkingsverbanden, regionale sturing op het sociaal domein en op de met name 
operationele taakvelden van Financiën, P&O, Juridische zaken, Ruimtelijke ontwikkeling, VTH 
en Openbare ruimte zijn in 2015 verkenningen uitgevoerd. Uit de verkenningen blijkt dat er 
onder meer kansen liggen op het gebied van kennisuitwisseling, de gezamenlijke 
voorbereiding van de Omgevingswet en de uitwisseling van personeel. Er zijn twee 
collegebijeenkomsten en twee raadsbijeenkomsten georganiseerd waarin de samenwerking is 
bekrachtigd. 
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X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Bestuur  
en organisatie 

9.935 9.931 428 10.359 9.355 

Baten  
Bestuur  
en organisatie 

237 83 35 118 262 

Saldo 9.698 9.848 393 10.241 9.093 
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Integrale veiligheid 

 
Integrale veiligheid 
Aan de hand van het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 Veiligheid, uw en onze zorg! en het 
Actieplan Integrale Veiligheid 2015 hebben we samen met onze inwoners en met onze 
ketenpartners hard gewerkt aan de integrale veiligheid van onze inwoners, ondernemers en 
bezoekers, hieronder verder toegelicht per veiligheidsveld uit het Integraal Veiligheidsplan.  
 
Veilige woon- en leefomgeving 
We hebben breed ingezet om de feitelijke overlast, criminaliteit en onveiligheid aan te 
pakken. We gaan de goede kant op, getuige het gemiddelde rapportcijfer (een 7,2) dat onze 
inwoners geven voor de veiligheid in hun buurt. 
We zien een toenemende zelfredzaamheid in het kader van onveiligheid en overlast, in 2015 
groeide het aantal buurtpreventieteams en -preventisten naar ruim 510 actieve inwoners in 
33 buurtpreventieteams.  
Ondanks de inzet van deze vele vrijwilligers, naast de inzet van professionals, is er in 2015 
helaas wel sprake van een toename van het aantal inbraken in woningen. Dit pakken we aan 
via het Actieoverleg WOS (Woninginbraken, Overvallen en Straatroof) met als doel om 
gezamenlijk een effectieve mix van middelen te benoemen én uit te voeren, waarin politie, 
gemeente, OM en eventueel andere partners elkaar aanvullen en versterken.  
In 2015 is het Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht 2015 Een veilige en 
gezonde leefomgeving geschreven. Nagenoeg alle benoemde activiteiten en de beoogde 
output zijn gerealiseerd.  
 
In de pilot ‘Draai van de Kaai’ is de vergunning vereenvoudigd, er zijn minder fysieke 
veiligheidscontroles en de verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de organisatie, er is 
bijvoorbeeld geen politie meer aanwezig op het evenemententerrein. Ook hebben we een 
goede structurele oplossing gevonden voor het taxiprobleem, dit in samenwerking met de 
Roosendaalse taxibedrijven. 
 
Bedrijvigheid en veiligheid 
Uit het - in 2015 gehouden - regionale nalevingsonderzoek verstrekking alcohol aan jongeren 
komt naar voren dat het gemiddelde nalevingspercentage in Roosendaal slechts 14% 
bedraagt. Hierop is besloten om richting alle partners strikter te gaan handhaven. Dus direct 
optreden bij constatering van een overtreding.  
 
Jeugd en Veiligheid 
We hebben, samen met onze ketenpartners, gericht ingezet op de jeugdgroepen. Dit heeft 
geresulteerd in het terugbrengen van één groep van het niveau ‘overlastgevend’ naar 
‘hinderlijk’. Eind 2015 zien we het volgende beeld, gebaseerd op de Beke-analyse van de 
politie, bij de aantallen problematische (jeugd)groepen in Roosendaal: 

 Twee hinderlijke groepen 

 Twee overlastgevende groepen 

 Géén criminele groepen 
Ook is er sprake van een duidelijke afname van het aantal meldingen van jeugdoverlast, te 
weten 343 tegenover 479 in 2014. 
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Fysieke veiligheid 
In 2015 is het Regionaal Crisisplan vastgesteld. De gemeenten binnen het district De 
Markiezaten (exclusief de gemeente Tholen) hebben besloten om te komen tot één 
crisisorganisatie (in plaats van zeven afzonderlijke). Hiermee neemt de kwetsbaarheid 
aanzienlijk af en worden alle gemeenten in staat gesteld om optimaal uitvoering te geven aan 
hun taak en verantwoordelijkheid tijdens rampen. 
 
De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal stellen zelfredzaamheid en 
hulpverlening voorop bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. We informeren 
inwoners en andere betrokkenen met de (digitale) nieuwsbrief MHR Signaal. In 
gezamenlijkheid met betrokken inwoners van de drie gemeenten worden de knelpunten en 
verbetermaatregelen binnen de spoorzones in beeld gebracht. Voor het project ‘Basisnet 
Spoor’ zijn een stuur-, project- en klankbordgroep samengesteld. 
 
Bestuurlijke aanpak criminaliteit 
Vastgesteld is de ‘Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering  
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’ (beleidsregel Bibob). Deze beleidsregel, 
voorbereid tezamen met de acht gemeenten uit het politiedistrict De Markiezaten en de 
gemeente Etten-Leur, is op 1 januari 2016 in werking getreden. De gemeente en politie 
kunnen nu bij vermoeden van malafide praktijken een Bibob-onderzoek laten doen naar 
criminele activiteiten. 
 
Samen met politie, OM, Belastingdienst, Taskforce Brabant-Zeeland en het RIEC is aandacht 
besteed aan de aanpak van Hennep, Syndru (synthetische drugs) en OMG (Outlaw Motorcycle 
Gangs). Dit heeft geleid tot verscheidene strafrechtelijke onderzoeken en fiscaal- en/of 
bestuursrechtelijke sancties. 
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X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Integrale 
veiligheid 

7.701 7.831 -28 7.803 7.424 

Baten  
Integrale 
veiligheid 

268 155 3 158 423 

Saldo 7.433 7.676 -31 7.645 7.001 
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Dienstverlening 
 
Digitaal 
Er zijn flinke stappen gezet met lean en zaakgericht werken om inwoners en ondernemers 
snel en goed te kunnen helpen. Digitaal is meer mogelijk geworden, waaronder het indienen 
en de afhandeling van een bezwaarschrift. Verder is er een visie Digitale Dienstverlening 
ontwikkeld en is gestart met de bouw van een nieuwe website en de implementatie van E-
burgerzaken. Sinds 2015 is een sms-service beschikbaar voor het afhalen van documenten, 
zijn we aangesloten op MijnOverheid.nl en ondernemersdossier.nl en kunnen ondernemers 
op onze website terecht met E-herkenning. Hiernaast bieden we in samenwerking met 
Bibliotheek VANnU gratis cursussen Digisterker aan in wijken en dorpen.  
 
Afgestemd op de vraag 
Naast het uitvoeren van reeds bekende klanttevredenheidsonderzoeken zijn we aangesloten 
bij een landelijke pilot Dashboard Dienstverlening waarin we de klanttevredenheid over de 
balie, telefonie en digitaal meten. Voorts is er een Ondernemerspeiling uitgevoerd en zijn er 
Vitaliteitskaarten ontwikkeld. Hier zijn we het gesprek aangegaan met ondernemers en 
inwoners.  
 
Samen 
In 2015 is bij de Toegang in samenwerking met partners het dienstverleningsconcept verder 
vorm gegeven. Het Werkplein maakt nu ook gebruik van onder andere onze callcenterfunctie. 
Er is ook meer aandacht besteed aan de wijze waarop we de kwaliteit van de dienstverlening 
van ketenpartners monitoren. 
 
Welkom 
Er is een nieuw bereikbaarheidconcept uitgerold zodat bellers direct of uiterlijk de 
eerstvolgende werkdag antwoord krijgen op hun vraag. 
  
Merkbaar minder regeldruk 
In bijeenkomsten met inwoners en ondernemers is gevraagd hoe zij de regeldruk ervaren en 
hoe we dit kunnen verminderen. Samen zijn de belangrijkste onderwerpen benoemd en is 
een start gemaakt met de uitwerking hiervan.  
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begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Dienstverlening 

2.899 2.654 207 2.861 2.854 

Baten  
Dienstverlening 

1.430 1.304 162 1.466 1.435 

Saldo 1.469 1.350 45 1.395 1.419 
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Vitale wijken en dorpen  
 
Stimuleren betrokkenheid en maatwerk 
Door als gemeente steeds actiever en meer zichtbaar te zijn in de wijken en de dorpen 
(bijvoorbeeld wijkchefs), geven we op maat inhoud aan onze doelstellingen van participatie 
en het programma ‘Vitale wijken en dorpen’.  
 
Om maatwerk te kunnen bieden, stellen we samen met inwoners en partners vast wat 
vitaliteit inhoudt en wat de verbetering hiervan van deze inwoners, partners en gemeente 
vraagt. Hiervoor hebben we Vitaliteitskaarten ontwikkeld. Verder hebben we samen met 
inwoners en maatschappelijke partners de bestaande wijk- en dorpsperspectieven 
geactualiseerd. De Vitaliteitskaarten en wijkperspectieven zijn vervolgens gebruikt in de 
dialoogronde ‘Vitaal Roosendaal’ met de wijken en dorpen. Concrete resultaten zijn 
bijvoorbeeld dat inwoners en partners op basis van deze gespreksronde vitaliteitsacties 
geformuleerd hebben, variërend van het realiseren van hondenspeelplaatsen, het plaatsen 
van DSI’s, het geven van een impuls aan dorpshuis De Spil in Wouwse Plantage tot een aanpak 
van eenzaamheid en armoede.  
 
Innoveren samenwerking 
We zijn ook het gesprek met partners - waaronder woningcorporaties en Traverse - gestart 
om meer aan te sluiten bij de prioriteiten in wijken en dorpen. Dat betekent dat in elke wijk of 
ieder dorp wordt gekeken wat er verbeterd kan worden in plaats van dat de focus alleen op 
‘prioriteitsgebieden’ ligt.  
 
Als ambtelijke organisatie gaan we onze dienstverlening en aanwezigheid in de wijk op maat 
afstemmen op die prioriteiten. Dit vergt een andere manier van werken die voortbouwt op de 
ingezette kanteling naar ‘buiten’. We zijn al gestart met wijkchefs die samen met de inwoners 
werken aan het groen en grijs in de wijken en dorpen. Steeds vaker werken de 
vakprofessionals van de gemeente direct met bewoners en partners aan de vitaliteit van 
wijken en dorpen. 
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X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Vitale wijken  
en dorpen 

2.069 1.502 138 1.640 1.436 

Baten  
Vitale wijken  
en dorpen  

93 23 0 23 214 

Saldo 1.976 1.479 138 1.617 1.222 
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Financieel overzicht Besturen & Samenwerken 
 

X1.000 Beleidsveld Rekening 
2014 

Primitieve 
begroting 

2015 

Begrotings
wijzigingen 

2015 

Gewijzigde 
begroting 

2015 

Rekening 
2015 

Lasten Bestuur en organisatie 9.935 9.931 428 10.359 9.355 

 Integrale veiligheid 7.701 7.831 -28 7.803 7.424 

 Dienstverlening 2.899 2.654 207 2.861 2.854 

 Vitale wijken en dorpen 2.069 1.502 138 1.640 1.436 

Totaal  22.604 21.918 745 22.663 21.069 

       

Baten Bestuur en organisatie 237 83 35 118 262 

 Integrale veiligheid 268 155 3 158 423 

 Dienstverlening 1.430 1.304 162 1.466 1.435 

 Vitale wijken en dorpen 93 23 0 23 214 

Totaal  2.028 1.565 200 1.765 2.334 

       

Saldo  20.576 20.353 545 20.898 18.735 

       

Stortingen in reserves 166 339 

Onttrekkingen aan reserves 5.009 5.580 
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Onderwijs 
Sport en recreatie 
 
Cultuur 

 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
Portefeuillehouder:  wethouder Theunis (sport) en 
wethouder Verbraak (recreatie) 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak  
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‘Je leven lang leren en ontwikkelen’. Dat is wat we al onze inwoners willen bieden. We 
hebben daar in 2015 onder andere aan bijgedragen door onze wettelijke plichten op het 
gebied van leerplicht en onderwijshuisvesting goed uit te voeren. Het schoolverzuim en het 
vroegtijdig schoolverlaten zijn daarbij aantoonbaar afgenomen. Basisschool De Linde in 
Nispen werd volledig gerenoveerd. Aan onze sportvoorzieningen werden een turnhal en een 
nieuwe atletiekbaan toegevoegd waarmee de in 2009 gestarte Sportcarrousel nu volledig is 
afgerond. Sportpark Vierhoeven is daarbij getransformeerd tot een heus ‘Klein Papendal’. 
Verder is Roosendaal een ‘muziekhuis’ rijker (de Suite) en zijn in 2015 alle voorbereidingen 
afgerond om het Tongerlohuys en de schouwburg samen te brengen in één cultuurcluster. 
Sport, cultuur en onderwijs maken van Roosendaal een prettige gemeente om in te wonen, te 
verblijven, te leren én te ontwikkelen! 

Dit programma heeft bijgedragen aan de volgende maatschappelijke effecten 

 

Volwassenen nemen, binnen hun eigen mogelijkheden, deel aan het arbeidsproces. 

De gemeente Roosendaal heeft een aantrekkelijk ondernemers-en vestigingsklimaat. 

De Roosendaalse jeugd groeit gezond en veilig op en neemt naar eigen tevredenheid deel aan 
de samenleving. 

Volwassenen nemen zo lang mogelijk gezond, op eigen kracht en naar eigen tevredenheid 
deel aan de samenleving. 

De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen. 

De binnenstad van de gemeente Roosendaal is aantrekkelijk voor bezoekers en ondernemers. 

Gemeente 
Roosendaal 

Onderwijs, 
PO, VO, MBO 

Verenigingen 
sport, 

recreatie, 
cultuur 

Voorschoolse 
voorzieningen 

Sportservice 
Noord-
Brabant 
(SSNB) 

Lokale 
omroep 

Bewoners- 
initiatieven / 

advies- 
organen 

Maat-
schappelijke 
instellingen 

Culturele 
instellingen 

Regio- 
gemeenten 
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Onderwijs 
 
Onderwijshuisvesting 
In 2015 is de verkenning naar volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting 
afgerond. Bij de schoolbesturen is voldoende draagvlak om in 2016 te komen tot een 
definitief voorstel voor de volledige doordecentralisatie van taken en middelen op het gebied 
van onderwijshuisvesting.  
Het college heeft op 20 oktober 2015 het jaarlijks Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 
2016 vastgesteld. De gemeenteraad heeft hiervoor in de vergadering van 3 december 2015 de 
financiële middelen beschikbaar gesteld.  
Binnen de kaders van het strategisch meerjaren Huisvestingsplan primair en speciaal 
onderwijs 2014-2020 zijn de volgende acties ondernomen: 

 De Zilverlinde wordt geherhuisvest op de locatie Hoveniersberg 37 (één van de locaties 
van basisschool de Lavoor).  

 Medio 2015 is gestart met de werkzaamheden rondom de uitbreiding van de Mytylschool. 

 De revitalisering van basisschool De Linde is volledig gerealiseerd. 
 
Begin 2015 is gestart met de bouw van het Da Vinci College. En tot slot is de nieuwe locatie 
voor de gezamenlijke huisvesting van De Fakkel en De Sponder vastgesteld. Het nieuwe 
gebouw wordt gerealiseerd aan de Van Goghlaan 8. 
 
Onderwijsachterstanden 
In alle peutergroepen is voor- en vroegschoolse educatie aangeboden in gemengde groepen. 
In 2015 namen hieraan ca. 450 peuters deel. Er zijn in het kader van onderwijs- en 
taalachterstanden in totaal zes schakelklassen gedraaid en drie groepen voor kinderen van 
anderstaligen (zoals vluchtelingen). 
 
Leerplicht 
In 2015 is uitvoering gegeven aan de wettelijke leerplichttaak. Mede dankzij de goede 
samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en 
Halderberge is het schoolverzuim en het aantal voortijdige schoolverlaters fors gedaald. 
Beiden met name door de inzet op preventie. Enkele voorbeelden daarvan zijn: er is een 
duidelijk thuiszittersprotocol opgesteld, er is een regionale verzuimkaart ontwikkeld en de 
trajectgebeleiders hebben werk gemaakt van het aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
vanuit inloophuis Dynamo. 
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? X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Onderwijs 

11.675 11.843 -364 11.479 10.294 

Baten  
Onderwijs 

2.544 2.309 -34 2.275 2.384 

Saldo 9.131 9.534 -330 9.204 7.910 
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Sport en recreatie 
 

Vanuit de focus op de gezondheidswaarde van sporten, bewegen en spelen zijn in 2015 
talloze acties ondernomen om een gezondere leefstijl onder jeugd en volwassenen te 
stimuleren. Zo heeft Sportservice Noord-Brabant uitvoering gegeven aan hun actieplan. Sjors 
Sportief (het sportkennismakingsproject voor basisschoolleerlingen) is succesvol uitgebouwd. 
Binnen het project Jongeren op gezond gewicht (JOGG) is door de projectgroep een Plan van 
Aanpak 2016-2018 opgesteld. Verder is er een groot aantal activiteiten georganiseerd in wijk 
Kalsdonk en op basisschool De Vlindertuin in het kader van gezond bewegen en gezonde 
voeding. De watercampagne heeft er voor gezorgd dat op De Vlindertuin nu het drinken van 
water in plaats van zoethoudende drankjes wordt gestimuleerd. Onder aanvoering van 
buurtsportcoaches zijn talloze wijkactiviteiten uitgevoerd. Zo richtte beweegcoach Anouk zich 
met haar beweegactiviteiten op senioren en mensen met een beperking. Sportverenigingen 
zijn op aanvraag geholpen met vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld gedrag- en 
omgangregels (‘In Veilige Handen’), parkmanagement, werven van vrijwilligers en 
verduurzaming.  
 
Stichting Paul heeft onder andere met gemeentelijke subsidie het mogelijk gemaakt dat 
kinderen in armoedegezinnen ‘gewoon’ konden deelnemen aan sport. Verder zijn door 
externe organisaties in 2016 te organiseren sportactiviteiten gewaardeerd met een subsidie. 
Denk daarbij aan activiteiten zoals schaatsen voor visueel gehandicapten, een 
introductiecursus ‘schermen’, een meerdaags sport- en spelevenement in Nispen en een 
valpreventieproject in Kalsdonk.   
 
Op sportpark Vierhoeven is - samen met de verenigingen aldaar - de atletiekbaan en de 
oefenturnhal gerealiseerd. Daarmee is de in 2009 gestarte Sportcarrousel (het op orde 
brengen van de sportparken Vierhoeven en Hulsdonk, de bouw van een turnhal en de 
‘verhuis’ van de atletiekbaan) nu volledig afgerond. Met de buitensportverenigingen is een 
begin gemaakt met de overdracht van het onderhoud van de gebouwen die zij van de 
gemeente huren. Verder zijn genoemde verenigingen in staat gesteld om een energiescan uit 
te laten voeren om te bekijken hoe de accommodaties die ze gebruiken verduurzaamd 
kunnen worden. De privatisering van de exploitatie van zwembad De Stok is voltooid middels 
de overdracht van de exploitatie per 1 januari 2016 aan Sportfondsen Roosendaal BV. 
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X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Sport en 
recreatie 

4.778 4.351 165 4.517 4.587 

Baten  
Sport en 
recreatie 

562 310 -13 297 410 

Saldo 4.216 4.041 178 4.220 4.177 
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Cultuur 

 
Vanuit de focus op de maatschappelijke waarde van cultuur zijn in 2015 talloze acties 
ondernomen om een actieve leefstijl onder jeugd en volwassenen te stimuleren. Zo heeft De 
Kring uitvoering gegeven aan hun cultuurprogramma. Als ‘centrum’ voor Cultuureducatie 
heeft De Kring met diverse activiteiten bijgedragen aan de doelstelling om actieve 
cultuurparticipatie onder de Roosendalers te bevorderen. Voorbeelden van activiteiten zijn: 
kennismakingsprojecten Vitamine C en Sjors Creatief (basisonderwijs), een cultuurproject 
voor derdejaars VMBO-leerlingen (Art2Hop), het organiseren van activiteiten in het kader van 
kindervakantieweken en het realiseren van community-art-projecten. 
 
De plannen voor de vorming van het cultuurcluster (de fysieke verbinding tussen en 
verbouwing van schouwburg en museum Tongerlohuys) zijn verder concreet gemaakt en in 
juni 2015 door de gemeenteraad akkoord bevonden. Niet alleen is besloten tot een fysieke 
verbinding tussen genoemde gebouwen, maar is ook afgesproken dat de functies 
Podiumkunsten, Cultuureducatie en Erfgoed integraal worden uitgevoerd in dit nieuwe 
cultuurcluster. 
 
Bibliotheek VANnU heeft uitvoering gegeven aan het programma Bibliotheekwerk 2015-2018. 
Vanuit haar kernvestiging en de servicepunten zijn - naast het uitlenen van boeken - 
leesbevorderende activiteiten uitgevoerd gericht op jeugd en volwassenen. Zo is ‘Bibliotheek 
op School’ weer verder uitgerold binnen het basisonderwijs. In het najaar is begonnen met 
het project ‘Taal voor het leven’ waarbij UWV, WVS-groep, Atea, Cubiss, ROC Kellebeek, GGD 
West-Brabant, Traverse, Stadlander en andere organisaties samenwerken om meer 
laaggeletterden te bereiken en te scholen. 
 
Jeugdcultuurfonds Brabant heeft onder andere met gemeentelijke subsidie het mogelijk 
gemaakt dat kinderen in armoedegezinnen ‘gewoon’ konden deelnemen aan cultuur. 
Meerdere door externe organisaties in 2016 te organiseren sportactiviteiten zijn gewaardeerd 
met een subsidie. Denk daarbij aan activiteiten zoals een activiteitenprogramma voor het 
openluchttheater in Nispen, het Monologenfestival, Roosendaal Danst, de Open 
Monumenten Dag en het muzieklaboratorium in de voormalige Wennekerfabriek. 
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Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Cultuur 

7.520 6.422 62 6.484 6.247 

Baten  
Cultuur 

127 236 807 1.043 1.041 

Saldo 7.393 6.186 -745 5.441 5.206 
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Financieel overzicht Leren & Ontwikkelen 
 

X1.000 Beleidsveld Rekening 
2014 

Primitieve 
begroting 

2015 

Begrotings
wijzigingen 

2015 

Gewijzigde 
begroting 

2015 

Rekening 
2015 

Lasten Onderwijs 11.675 11.843 -364 11.479 10.294 

 Sport en recreatie 4.778 4.351 165 4.517 4.587 

 Cultuur 7.520 6.422 62 6.484 6.247 

Totaal  23.973 22.616 -137 22.480 21.128 

       

Baten Onderwijs 2.544 2.309 -34 2.275 2.384 

 Sport en recreatie 562 310 -13 297 410 

 Cultuur 127 236 807 1.043 1.041 

Totaal  3.232 2.855 760 3.615 3.835 

       

Saldo  20.741 19.761 -897 18.865 17.293 

       

Stortingen in reserves -105 -105 

Onttrekkingen aan reserves 2.906 2.667 
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PROGRAMMA 3. WERKEN & ONDERNEMEN 
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Economie 
 
Werk en inkomen  

 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak  
(programma binnenstad: wethouder Lok) 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak  
(armoede- en minimabeleid: wethouder Polderman) 
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Gemeente 
Roosendaal 

Onder-
wijs 

Provincie 
Werk-   
gevers  

Brabantse 
Ontwikkeling 
Maatschappij 

Regio 
West-

Brabant 
(RWB) 

Reintegratie 
partners 

Cliënten-
vertegen-

woordiging 

Regionaal 
werkbedrijf 

UWV 

VVV 
Roosendaal 

WVS-groep 
Maat- 

schappelijke 
instellingen 

Welzijns-
partners 

GKB/IMK/ 
starters-

centrum/CIC/ 
Cannock Chase 

Rewin 

Lokale onder-
nemersverenigingen 

Werkplein 

Triple 
Task 
Force 
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We werken aan een sterke en duurzame economie die werkgelegenheid biedt voor onze 
Roosendaalse inwoners, zodat zij zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen participeren.  
In 2015 groeide de economie licht, wat resulteerde in een lichte daling van het aantal 
werklozen (landelijk van 7,1% naar 6,7%). Het aantal werkzoekenden met een 
bijstandsuitkering groeide echter licht, zowel landelijk als in Roosendaal. Het blijkt dat 
bijstandsgerechtigden het in vergelijking tot met andere werkzoekenden moeilijker hebben 
om werk te vinden.   
 
Om meer Roosendalers aan het werk te krijgen, investeren we in een betere match tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Om deze match te kunnen maken, besteden we zowel 
aandacht aan het werven en behouden van de arbeidsplaatsen (de vraag) als het kwalificeren 
van de werkzoekenden (het aanbod). Dit is geconcretiseerd in activiteiten binnen het 
Economisch Actieplan Roosendaal (EAP).  
We hebben ook geëxperimenteerd met innovatieve projecten, zoals een ambachtelijk 
starterscentrum ‘Leemstraat’, ‘So You Think You Can Work’, ‘Make a move’ en ‘On Stage’. 
 
Op lokaal en regionaal niveau hebben we de samenwerking met het onderwijs en de 
werkgevers verder aangescherpt. In Roosendaal hebben we ons extra ingezet voor de 
sectoren Zorg, Logistiek en Techniek. 
 
Speciale aandacht is er voor onze Binnenstad. Op basis van het plan ‘Roosendaal Gezonde 
Stad’ zijn activiteiten ontwikkeld en investeringen gedaan. Dit in nauwe samenwerking met 
bewoners, vastgoedeigenaren, detailhandel, horeca en andere ondernemers. 
 
Vanuit een integrale en samenwerkende aanpak hebben we in 2015 gerichte stappen gezet 
richting een economie waarin zoveel mogelijk Roosendalers aan het werk zijn. De eerste 
resultaten zijn in 2015 zichtbaar geworden en dat bouwen we de komende jaren verder uit. 

 

Dit programma heeft bijgedragen aan de volgende maatschappelijke effecten 

 

Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente 
Roosendaal.   

Volwassenen nemen, binnen hun eigen mogelijkheden, deel aan het arbeidsproces.   

De gemeente Roosendaal heeft een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat. 

Volwassenen nemen zo lang mogelijk gezond, op eigen kracht en naar eigen tevredenheid 
deel aan de samenleving.   

De binnenstad van de gemeente Roosendaal is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en 
ondernemers.   
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Economie 
 
Binnenstad 
De binnenstadsorganisatie is een netwerkorganisatie van onze partners in de binnenstad. Wat 
de gemeentelijke verantwoordelijkheden en bijbehorende taken betreft, hebben we het 
volgende gerealiseerd: 

 Voor het nieuwe parkeerbeleid en de centrumring zijn meerdere participatieve 
bijeenkomsten geweest met ondernemers en bewoners van de binnenstad.  

 Het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad is opgesteld en ter inzage gelegd.  

 Het plan van aanpak herinrichting Nieuwe Markt is opgesteld en al deels gerealiseerd.  

 Het bouwplan voor de verbouwing van het cultuurcluster is opgesteld en het 
bestemmingsplan voor het cultuurcluster lag ter inzage.  

 Alternatieven voor nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie zijn onderzocht, 
waarbij het belastingkantoor en het EKP de meest voor de hand liggende opties zijn. 
Besluitvorming hierover vindt plaats in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen 
en is daarom gekoppeld aan het ontwikkelperspectief voor Mariadal.   

 Met ondernemers zijn er Smart Retail bijeenkomsten geweest met als uitkomst 
vernieuwende winkelconcepten en een digitaal platform van ondernemers.  

 Er is deelname geweest aan diverse pilots (retail-agenda), waaronder de pilot verlichte 
regelgeving, waarmee diverse ondernemers initiatieven hebben ontplooid zonder 
uitgebreide vergunningtrajecten.  

 
De nota ‘Actualisering detailhandelsbeleid Roosendaal 2015’ is opgesteld vanuit een 
participatieve aanpak. Dit is gebeurd middels een informatieavond voor vertegenwoordigers 
van alle winkelcentra. Vervolgens is de conceptnota is op de gemeentelijke website en via 
social media opengesteld voor reacties. In het nieuwe detailhandelsbeleid wordt prioriteit 
gegeven aan het versterken van de compacte binnenstad. Dit gaat niet ten koste van 
bestaande voorzieningen in de wijken en dorpen, aangezien deze een functie vervullen voor 
de dagelijkse boodschappen voor het eigen verzorgingsgebied. 
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Economie 
 
Economisch Actiepunten 
Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs is een integraal impulsplan voor economie en 
arbeidsmarkt gerealiseerd. Het doel is meer Roosendalers aan het werk helpen. Dit wordt 
gerealiseerd door de uitvoering langs vier actielijnen: aantrekken van bedrijvigheid, 
ondersteunen van de groei van de reeds gevestigde ondernemers, opleiden met perspectief 
op een baan en van uitkering naar werk begeleiden. 
 
Accountmanagement en citymarketing 
De verbetering van de (digitale) informatievoorziening is meegenomen in de voorbereidingen 
voor de nieuwe gemeentelijke website www.roosendaal.nl.  
De reguliere citymarketing-activiteiten zijn voortgezet. Daarbij werden ook plannen 
ontwikkeld voor het herkenbaar aankleden van de stadspoorten - de tunnels en viaducten 
langs de invalsroutes - met een uniek Roosendaals ‘structuurbehang’.    
Er is gestart met de oprichting van een evenementenplatform. Vanuit de kaders uit het 
project ‘Merkbaar minder regeldruk’ en de transitieopgave VVV (citymarketing, 
evenementencoördinatie) is in samenspraak met gestart met het opzetten van een plan van 
aanpak evenementen.   
In nauwe samenwerking met Borchwerf II en Rewin is zorg gedragen voor de vestiging van 
een distributiecentrum van Primark in Roosendaal. Het betreft hier grondverkoop van 16 
hectare en een toename in de werkgelegenheid van 400 arbeidsplaatsen. 
 
Leegstand kantoren en herstructurering bedrijventerreinen 
De inventarisatie en analyse van de leegstand van kantoren is in regionaal verband (RWB) 
opgepakt. In 2015 lag de prioriteit voor de herstructurering van de bedrijventerreinen op de 
ontwikkeling van het Philipsterrein. Parkmanagement is zowel in Borchwerf I als Majoppeveld 
ondersteund. 
 

 

W
at

 h
e

e
ft

 d
it

 g
e

ko
st

? X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Economie 

2.386 2.004 3.430 5.434 2.875 

Baten  
Economie 

782 838 -136 702 688 

Saldo 1.604 1.166 3.566 4.732 2.187 

 
  

http://www.roosendaal.nl/
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Werk en inkomen 
 
Economisch Actiepunten 
Onder de actielijn ‘opleiden met perspectief’ worden de studie- en beroepskeuze van zowel 
scholieren als werkenden beïnvloed, door de focus op het kiezen voor een kansrijk beroep. 
Om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de werkgevers aan te spreken is de 
verplichting van opdrachtgevers van de gemeente verscherpt, om een deel van de 
opdrachtwaarde te besteden aan het opleiden of tewerkstellen van werklozen (Social return 
on investment).  
De verbetering van de (digitale) informatievoorziening richting werkgevers en werkzoekenden 
is meegenomen in de voorbereiding voor de vernieuwing van www.roosendaal.nl.  
 
Gemeenschappelijke regelingen: Werkplein Hart van West-Brabant en WVS-groep 
De reguliere activiteiten voor het verstrekken van voorzieningen en het uitvoeren van de 
Participatiewet hebben we vanaf dit jaar regionaal georganiseerd binnen een 
Gemeenschappelijke Regeling: Werkplein Hart van West-Brabant. Dit is een samenwerking 
met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert.  
Het Werkplein Hart van West-Brabant is verantwoordelijk voor de inzet van trajecten op het 
gebied van werk, re-integratie en hulpverlening voor mensen uit de Participatiewet. Er zijn 
hiervoor resultaatafspraken en praktische afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het verloop 
van de klantenaantallen en klachten/geschillen van inwoners. 
 
Daarnaast hebben we een regionaal besluit genomen rondom de herstructurering van de 
WVS-groep, namelijk om deze te positioneren als het leerwerkbedrijf voor het Werkplein. De 
WVS-groep gaat hiervoor de werkzoekenden onder de brede doelgroep van de 
Participatiewet ‘arbeidsfit’ maken voor werk. 
 
De regionale werkgeversbenadering met een eigen marktbewerkingsplan is vormgegeven 
middels vier Multidisplinaire Teams binnen onze regio West-Brabant. Het Multidisciplinaire 
Team van onze subregio is onderdeel van de werkgeversbenadering van het Werkplein Hart 
van West-Brabant. Het UWV Werkbedrijf en de WVS-groep zijn onderdeel van deze 
samenwerking. 
 
De informatievoorziening over de producten van sociale zaken is overgebracht naar de 
website van het Werkplein Hart van West-Brabant, aangezien zij nu verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering. 
 

 
  

http://www.roosendaal.nl/
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Werk en inkomen 
 
Starterscentrum 
Het Starterscentrum hebben we voortgezet voor de locatie Molenstraat. Zij coachen 
ondernemers bij de start van hun bedrijf, organiseren netwerkbijeenkomsten en bieden 
huisvesting voor startende ondernemers. Bovendien hebben we de dienstverlening uitgebreid 
met de komst van de Leemstraat, die gericht is op dezelfde dienstverlening voor 
ambachtelijke starters. 
 
Participatie 
We hebben voor bijstandsgerechtigden een splitsing gemaakt in activiteiten naar werk en 
naar participatie. Bijstandsgerechtigden met een loonwaarde van minder dan 50% worden 
gestimuleerd naar participatie binnen de maatschappij. Hiervoor worden de activiteiten benut 
die binnen de gemeente al plaatsvinden op het gebied van Wijken & Dorpen, Sport, Cultuur 
en Zorg. Er is een start gemaakt met de inventarisatie van deze activiteiten (vraag), om 
vervolgens de bijstandsgerechtigden (aanbod) hieraan te koppelen. 
 
Armoedebeleid 
Minimaregelingen, zoals schuldhulpverlening, zorgverzekering en bijzondere bijstand zijn ook 
in 2015 voortgezet. Het minimabeleid hebben we goed aan laten sluiten bij de ontwikkelingen 
in het sociaal domein. Het beleid bijzondere bijstand is om deze reden in 2015 voor een deel 
regionaal geharmoniseerd, wat voor Roosendaal onder meer afschaffing van het 
drempelbedrag betekende. De collectieve zorgverzekering is ook regionaal afgestemd en 
wordt door het Werkplein uniform uitgevoerd. 
Er zijn extra (Klijnsma) gelden ingezet op armoedebestrijding bij kinderen door samenwerken 
met en financieren van Traverse, Stichting Paul, Stichting Jeugdcultuurfonds Brabant, Stichting 
Leergeld en inzet van bijzondere bijstand voor schoolbijdrage. Kinderen uit armere gezinnen 
kunnen hierdoor deelnemen aan activiteiten zoals sport en cultuur. 
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Rekening 2015 

Lasten  
Werk en inkomen 

55.930 49.596 5.898 55.494 56.147 

Baten  
Werk en inkomen 

43.943 38.824 -16.608 22.215 22.870 

Saldo 11.987 10.772 22.506 33.279 33.277 
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Financieel overzicht Werken & Ondernemen 
 

X1.000 Beleidsveld Rekening 
2014 

Primitieve 
begroting 

2015 

Begrotings
wijzigingen 

2015 

Gewijzigde 
begroting 

2015 

Rekening 
2015 

Lasten Economie 2.386 2.004 3.430 5.434 2.875 

 Werk en inkomen 55.930 49.596 5.898 55.494 56.147 

Totaal  58.316 51.600 9.328 60.928 59.022 

       

Baten Economie 782 838 -136 702 688 

 Werk en inkomen 43.943 38.824 -16.608 22.215 22.870 

Totaal  44.725 39.662 -16.744 22.917 23.558 

       

Saldo  13.591 11.938 26.072 38.011 35.464 

       

Stortingen in reserves 8.391 9.693 

Onttrekkingen aan reserves 4.783 1.807 

 
 
 

 



36 
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Openbare ruimte en reiniging  
Bereikbaarheid en mobiliteit 
Ruimte en wonen 
Afvalinzameling en milieu 
Vergunningverlening 

 
Portefeuillehouder: wethouder Schenk  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
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Het jaar 2015 was in alle opzichten het jaar van de participatie. Zo is het ontwerp voor de 
Nieuwe Markt gezamenlijk met de stad tot stand gekomen, is de Woonagenda tot stand 
gekomen op basis van de woontafels en heeft de stad meegedacht met de inrichting van de 
nieuwe centrumring. We zien in de buurten, wijken en dorpen initiatieven waarbij de 
bewoners de handen ineen hebben geslagen: Heerlijckheid Nispen, Ouderentuin Landjuweel, 
Catharinapark Wouw en de Van Goghlaan zijn hier mooie voorbeelden van.  
 
De Nelson Mandelaweg is geopend, de wijkchefs zijn aan de slag en er is een flexibel 
uitnodigend bestemmingsplan opgesteld voor de binnenstad. Inwoners kunnen volledig 
digitaal vergunningen aanvragen. De buitenploegen zijn de oren en ogen van de wijk en er 
wordt steeds meer maatwerk geboden bij het onderhoud en de inrichting van de 
buitenruimte. Kortom door te ontmoeten, te verbinden en samen te werken hebben we veel 
bereikt in 2015, mede dankzij onze partners en inwoners. 

 
  

Gemeente 
Roosendaal 

Onderwijs 
en jeugd 

instellingen 

Provincie 
Werk-   
gevers  
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Ontwikkeling 
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Inwoners 
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commissies 

MEC 
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instel-
lingen 
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verenigingen 

CPO 
vereni-
gingen 
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Dit programma heeft bijgedragen aan de volgende maatschappelijke effecten 
 

Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente 
Roosendaal. 

Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig. 

De gemeente Roosendaal heeft een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat.  

De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen. 

De woon-, werk en winkellocaties van de gemeente Roosendaal zijn goed bereikbaar voor 
inwoners, bezoekers en ondernemers. 

De gemeente Roosendaal heeft een woningaanbod dat is afgestemd op de behoeften van 
huidige en (potentieel) toekomstige inwoners. 

De binnenstad van de gemeente Roosendaal is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en 
ondernemers. 
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Openbare ruimte en reiniging 
 
Verbindend beheren, verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) en het 
Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2015 (OOR) 
De uitkomsten van de evaluatie van de buitenruimtenota Verbindend Beheren zijn inmiddels 
uitgewerkt in de onderhoudsprogramma’s Verbindend beheren. In Wouwse Plantage en 
Wouw zijn daarvoor de eerste stappen gezet. In 2015 is gestart met het proces ‘Verbindend 
Groen’. Met verbindend groen wordt meer samenhang gebracht in verschillende (groene) 
disciplines in de openbare ruimte. Eén van de peilers die wordt uitgewerkt  zijn de wijk- en 
dorpsonderhoudsplannen.  
 
Het onderhoud van onze buitenruimte is conform het vastgestelde in de Programmabegroting 
2015 uitgevoerd op onderhoudsniveau C, met uitzondering van onze binnenstad, parken en 
invalswegen. Daar is onderhoud gepleegd volgens de criteria van onderhoudsniveau B. 
 
Ook kan op basis van de evaluatie worden vastgesteld dat, met uitzondering van 
verhardingen, de onderhoudsniveaus zijn behaald. Op basis van de evaluatie zijn extra 
middelen beschikbaar gekomen voor het onderhoud van het groen en de fietspaden.  
 
Participatie 
Inwoners en ondernemers zijn betrokken bij het opstellen van reconstructies van de 
openbare ruimte. Maar bijvoorbeeld ook bij de inrichting van de openbare ruimte, denk aan: 
de Heerlijckheid Nispen en het Zwanehofke. In 2015 is gestart met een kwaliteitsimpuls in de 
openbare ruimte. De raad heeft eind 2014 € 500.000 beschikbaar gesteld om plekken met een 
verouderde groeninrichting om te vormen tot een onderhoudsvriendelijke inrichting.  
 
Wijkchefs 
In 2015 zijn de wijkchefs geïntroduceerd. Zij zijn voor de inwoners het eerste aanspreekpunt 
voor alle vragen op het gebied van grijs en groen. Daarnaast hebben de buitenploegen en de 
wijkchefs ook een belangrijke signalerende rol bij sociale problematieken in hun wijken. 
Bewoners kennen de wijkchefs en benaderen deze voor burgerinitiatieven.  
 
Beheerovereenkomsten openbaar groen 
Wij hebben inwoners de mogelijkheid gegeven om bruikleen- en/of adoptieovereenkomsten 
‘Openbaar Groen’ aan te gaan, met uitzondering van de hoofdgroenstructuur. In 2015 zijn 13 
overeenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten zullen er toe leiden dat de kwaliteit van 
de openbare ruimte op een hoger niveau komt te liggen.  
 
GWEL 
In 2015 hebben wij een nieuw GWEL-programma (groen, water, ecologie, landschap) 
opgesteld, dat in 2016 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het 
programma is uitgewerkt in een nota met toelichtingen op de nieuwe projecten, een 
evaluatienota van de afgeronde projecten en een rapportage over ecologische 
verbindingszones in Roosendaal. 
 
Reïntegratieplaatsen 
In 2015 zijn er ca. 100 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam geweest in het 
openbare gebied. Dit betreft mensen met een beperking en mensen met een 
bijstandsuitkering. Sinds de start van het WAP (WerkActiveringsPlaats) project in 2014 zijn er 
continu ongeveer 20 tot 25 personen via een WAP traject aan de slag bij Openbare Werken. 
Hiervan zijn 22 mensen uitgestroomd naar regulier werk. 
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X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Openbare ruimte 
en reiniging 

31.072 26.085 6.421 32.506 26.022 

Baten  
Openbare ruimte 
en reiniging 

15.020 13.183 -214 12.968 14.060 

Saldo 16.052 12.902 6.635 19.538 11.962 
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Bereikbaarheid en mobiliteit 
 
GVVP en Mobiliteitsagenda 
In 2015 is het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld en is invulling 
gegeven aan een nieuwe Mobiliteitsagenda, die inmiddels ook is vastgesteld. In december 
2015 is de verbindingsweg Majoppeveld-Borchwerf geopend (Nelson Mandelaweg). Samen 
met Borchwerf II BV/CV is gewerkt aan het ontwerp en de aanleg van deze weg. Verder heeft 
2015 op het gebied van verkeer en vervoer vooral in het teken gestaan van het opstellen van 
bovengenoemde documenten en de voorbereiding op de verkeersprojecten die komen, 
namelijk de centrumring, de fietssnelweg Roosendaal-Bergen op Zoom en het opstellen van 
een parkeerplan.   
 
Busvervoer 
In december 2015 is de dienstverlening van het busvervoer aangepast. De aanpassing is van 
te voren goed voorbereid. De invoering van de dienstregeling heeft dan ook niet tot 
problemen geleid. 
 
Centrumring 
Er is een plan van aanpak gemaakt voor de centrumring. Er zijn bijeenkomsten geweest, 
waarbij ondernemers en bewoners de mogelijkheid hebben gekregen om mee te denken en 
mee te praten over de inrichting. In 2016 wordt dit verder opgepakt. In maart/april zal 
besluitvorming plaatsvinden over het krediet, waarna de uitwerking en aanbesteding 
plaatsvinden. 
 
Participatie 
Ook bij bereikbaarheid en mobiliteit staat participatie hoog in het vaandel. Daar waar 
mogelijk zijn knelpunten vraaggericht en schaalgericht opgepakt, denk bijvoorbeeld aan de 
Zundertseweg. 
 
Basisnet Spoor 
In het kader van het programma Spoorzone Moerdijk-Halderberge-Roosendaal, zijn in 
2015 voorbereidende werkzaamheden getroffen om het maatregelenpakket Veiligheid, 
Zelfredzaamheid en Hulpverlening tot uitvoering te brengen. Dit maatregelenpakket is 
voortgekomen uit de bijdrage van € 5 miljoen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu om naar aanleiding van de invoering Wet Basisnet Spoor zorg te dragen voor adequate 
maatregelen bij eventuele calamiteiten op of langs het spoor. De voorbereidende 
werkzaamheden hadden vooral betrekking op inventarisatie, onderzoek en uitwerking van 
zowel civieltechnische maatregelen als alerteringsmaatregelen voor met name omwonenden 
van het spoor. De daadwerkelijke uitvoering van maatregelen zal plaats vinden in de loop van 
2016 en 2017. 
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X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Bereikbaarheid  
en mobiliteit 

2.496 2.357 447 2.804 2.624 

Baten  
Bereikbaarheid  
en mobiliteit 

2.020 2.572 -500 2.072 1.917 

Saldo 476 -215 947 732 707 
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Rolinvulling ruimtelijke ontwikkelingen 
In 2015 heeft de gemeente haar rol bij ruimtelijke ontwikkelingen op verschillende manieren 
vormgegeven: 

 Faciliteren: wij maken ontwikkelingen mogelijk. Zo worden grondexploitaties integraal en 
in overleg met partners voor wat betreft inrichting en uitvoering vormgegeven.  

 Stimuleren: wij bieden een pakket van stimuleringsmaatregelen aan, zoals starters- en 
duurzaamheidsleningen en we gaan doorstroomleningen ontwikkelen.  

 Experimenteren: wij bieden ruimte aan innovaties en durven daarbij de grenzen op te 
zoeken.  

 
Woonagenda 
In 2015 is de Woonagenda vastgesteld. De Woonagenda is breed participatief opgepakt met 
zoveel mogelijk betrokken (markt)partijen. In de Woonagenda is naast de ruimtelijke, ook de 
sociale component opgenomen. Ook aspecten als energiezuinige woningen, zorg, Wmo zijn 
meegenomen. In de Woonagenda is tevens in beeld gebracht wat de effectieve vraag naar 
woningen is, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Er is een 
uitvoeringsprogramma gekoppeld aan de Woonagenda.  
 
Uitvoeringsprogramma Woonagenda 
In 2015 zijn grote stappen gezet in de totstandkoming van het Woonconvenant 2015-2019. 
Begin 2016 kan dit woonconvenant ook daadwerkelijk worden vastgesteld. Met betrekking tot 
de woningbouwprogrammering is de huidige programmering uitgevoerd in 2015 en wordt er 
gewerkt aan een nieuwe programmering.  
 
In december 2015 zijn de meerjarige woningbouwafspraken met de regio West-Brabant en de 
provincie vastgesteld. Deze afspraken gaan onder andere over lokale en regionale 
woningbouwprogramma’s.  
 
In 2015 is er een wooncongres gehouden. In overleg met vastgoed en projecten is een impuls 
gegeven aan de projecten Het Zand, Stadsoevers en bijvoorbeeld ook de School voor 
Expressie aan de Nieuwstraat. Ook de Bulkstraat is een voorbeeld van binnenstedelijke 
transformatie. Het woningmarktonderzoek uit de Woonagenda is leidend geweest bij het 
opstellen van het programma van genoemde projecten.   
 
In samenwerking met Allee Wonen is gestart met de Taskforce tijdelijk wonen om de druk op 
de sociale huursector te verlichten. 
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In 2015 is het meerjarenperspectief grondexploitaties opgesteld. Door de stagnerende 
verkoop van woningen is slechts 895 m2 grond verkocht voor woningbouw aan het Van 
Dregtplein in Roosendaal. Hierdoor hebben er in 2015 geen investeringen plaats gevonden in 
het openbaar gebied.   
 
Flexibele bestemmingsplannen 
In 2015 is een flexibel bestemmingsplan opgesteld voor de compacte binnenstad. Dit 
bestemmingsplan is in december 2015 als voorontwerp in procedure gegaan. Ook voor 
recreatiepark De Stok is een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gegaan. De 
verwachting is dat dit bestemmingsplan in 2016 wordt vastgesteld. 
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? X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Ruimte en wonen 

14.693 17.262 11.655 28.917 24.081 

Baten  
Ruimte en wonen 

9.926 15.041 4.410 19.451 16.275 

Saldo 4.767 2.221 7.245 9.466 7.806 
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Afvalinzameling en milieu 
 
Afvalscheiding  
In 2015 was de doelstelling om 65% afvalscheiding te realiseren via Diftar. Op basis van de 
gegevens van Saver kunnen we stellen dat we deze doelstelling ruim is gehaald, namelijk 68%. 
De landelijke doelstelling voor 2020 is: 75 kg restafval per persoon.  
 
Milieu 
Het milieu- communicatieprogramma is uitgevoerd in 2015. In dat kader zijn leskisten 
verspreid onder de scholen, hebben er diverse tentoonstellingen plaatsgevonden, zijn er 
excursies georganiseerd en is deelgenomen aan de landelijke campagne  ‘Nacht van de nacht’. 
De campagne van de milleniumdoelen is in 2015 afgerond.  
 
Duurzaamheidsagenda 
In 2015 is er een startnotitie opgesteld en besproken met de gemeenteraad.  Hiermee zijn de 
belangrijkste thema’s vastgesteld, namelijk; wonen, afval, mobiliteit, groen en water, mens en 
zorg, energie en klimaat.  Een aantal van deze thema’s is participatief tot stand gekomen, 
zoals de woonagenda en mobiliteitsagenda welke onderdeel vormen van de 
Duurzaamheidsagenda. In oktober heeft een informatiebijeenkomst plaats gevonden over het 
vertrekpunt. In 2016 vindt een brede consultatie plaats met onze inwoners (R100), waarna de 
Duurzaamheidsagenda in 2016 kan worden vastgesteld.   
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X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Afvalinzameling 
en milieu 

10.827 11.061 1.445 12.506 12.130 

Baten  
Afvalinzameling 
en milieu  

9.931 9.973 1.334 11.307 10.544 

Saldo 896 1.088 111 1.199 1.586 
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Vergunningverlening 

 
Digitaal indienen van aanvragen 
Ter verbetering van de dienstverlening kunnen alle vergunningsaanvragen digitaal worden 
ingediend via een daarvoor bestemd e-mailadres. Voor een aantal aanvragen dient echter nog 
een webformulier ontwikkeld te worden, zodat de aanvragen ook digitaal kunnen worden 
ingevuld. Sommige aanvragen moeten namelijk nog analoog worden ingevuld, ingescand en 
kunnen dan per email worden ingediend. Dit wordt in 2016 opgepakt.  
 
Statusinformatie vergunningaanvragen 
Ter verbetering van de dienstverlening is de statusinformatie van aanvragen voor 
omgevingsvergunningen voor de aanvrager digitaal zichtbaar via het Omgevingsloket.  
 
Merkbaar minder regeldruk 
In bijeenkomsten met inwoners en ondernemers is gevraagd hoe zij de regeldruk ervaren en 
hoe we dit kunnen verminderen. Samen zijn de belangrijkste onderwerpen benoemd en is 
een start gemaakt met de uitwerking hiervan. Zo wordt gekeken naar het vereenvoudigen van 
subsidie- en evenementenaanvragen, een betere informatievoorziening via de website en een 
intensievere samenwerking met de VVV op het gebied van evenementen. 
 
Aanvragen van subsidies: de bouw van een nieuw subsidieproces is bijna gereed. Het proces is 
slanker (lean) gemaakt uiteraard met in achtneming van de subsidieverordening. Met het 
slanke subsidieproces is het mogelijk om digitaal subsidie aan te vragen.  De formulieren zijn 
voorgelegd aan het klantenpanel en getoetst met als doel het verkrijgen van een helder 
formulier. Hierdoor wordt het aanvragen van een subsidie voor de aanvrager eenvoudiger.  
 
Menselijke Maat en Kafkaknop: de belangrijkste werkprocessen (25) zijn slanker gemaakt. 
 
APV en horecaexploitatievergunning: er is bewust gekozen de horeca-exploitatievergunning 
niet af te schaffen en de BIBOB toets te handhaven. Dit na overleg met de horeca en in 
aansluiting bij de regio. Voor de natte horeca kan nu wel ontheffing worden gegeven van de 
vergunningplicht. Voor de droge horeca blijft - ook in de toekomst - de vergunningplicht 
gelden.  

Informatievoorziening: de werkzaamheden aan de nieuwe website zijn ver afgerond en de 
lancering van de website wordt op korte termijn voorzien. 

Evenementencoördinatie: er is door de VVV in samenspraak met de gemeente de afgelopen 
periode een visie en een activiteitenlijst opgesteld wat betreft de bundeling van 
Citymarketing, facilitair bedrijf en de coördinatie en promotie van evenementen door de VVV. 
Uitwerking van de activiteiten vindt plaats met het evenementenplatform, een platform met 
circa tien vertegenwoordigers van de grotere evenementen. 
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Meerjarige evenementenvergunningen 
In 2015 zijn acht meerjarige evenementenvergunningen afgegeven en is het gebruik hiervan 
geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie worden 1e helft 2016 bekend gemaakt.  
 
VTH kwaliteitscriteria 
De landelijke VTH-criteria zijn komen te vervallen. Als vervanging is hiertoe in de wet 
opgenomen dat elke gemeente een verordening kwaliteit dient te hebben per 1 juli 2016. 
Momenteel zijn we in D6 verband een regionale verordening aan het opzetten, waarin de 
zogenaamde zorgplicht is opgenomen. Doel is om deze per 1 juli 2016 vastgesteld en in 
werking te hebben. 
 
Verhogen kostendekkendheid vergunningen 
De kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunning en APV is conform het besluit van 
de gemeenteraad verhoogd. Verder is ook gekeken naar kostenbesparingen door minder 
regeldruk en processen lean te maken. In 2015 zijn verbeterpunten geformuleerd. De 
implementatie vindt plaats in 2016.  
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X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Vergunning-
verlening 

622 515 0 515 456 

Baten  
Vergunning- 
verlening  

98 52 50 102 54 

Saldo 524 463 -50 413 402 
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Financieel overzicht Wonen & Verblijven 
 

X1.000 Beleidsveld Rekening 
2014 

Primitieve 
begroting 

2015 

Begrotings
wijzigingen 

2015 

Gewijzigde 
begroting 

2015 

Rekening 
2015 

Lasten Openbare ruimte  
en reiniging 

31.072 26.085 6.421 32.506 26.022 

 Bereikbaarheid  
en mobiliteit 

2.496 2.357 447 2.804 2.624 

 Ruimte en wonen 14.693 17.262 11.655 28.917 24.081 

 Reiniging en milieu 10.827 11.061 1.445 12.506 12.130 

 Vergunningverlening 622 515 0 515 456 

Totaal  59.710 57.280 19.968 77.248 65.313 

       

Baten Openbare ruimte  
en reiniging 

15.020 13.183 -214 12.968 14.060 

 Bereikbaarheid  
en mobiliteit 

2.020 2.572 -500 2.072 1.917 

 Ruimte en wonen 9.926 15.041 4.410 19.451 16.275 

 Reiniging en milieu 9.931 9.973 1.334 11.307 10.544 

 Vergunningverlening 98 52 50 102 54 

Totaal  36.994 40.821 5.080 45.900 42.850 

       

Saldo  22.716 16.459 14.888 31.348 22.463 

       

Stortingen in reserves 10.098 13.912 

 
Onttrekkingen aan reserves 

11.349 10.376 
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PROGRAMMA 5. ZORGEN & STIMULEREN  
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Zorg algemeen 
Vrij toegankelijke zorg 
Toegang zorg 
Niet vrij toegankelijke zorg   

 
Portefeuillehouder: wethouder Polderman 
Portefeuillehouder: wethouder Polderman 
Portefeuillehouder: wethouder Polderman 
Portefeuillehouder: wethouder Polderman 

Te
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 2
0

1
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Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente er met de invoering van de nieuwe Jeugdwet en 
nieuwe Wmo veel extra taken bij gekregen op het gebied van jeugdzorg, 
opvoedingsondersteuning, dagbesteding van ouderen, zorg voor mensen met een 
psychiatrische beperking en dergelijke. Hiermee is de gemeente verantwoordelijk geworden 
voor het gehele speelveld van welzijn, jeugd en de ondersteuning van diegenen die niet 
(altijd) in staat zijn geheel op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. 
 
Het jaar 2015 gold daarbij als eerste overgangsjaar. Een zorgvuldige transitie en continuïteit 
van zorg stonden hierbij centraal, zodat niemand tussen wal en schip zou vallen. In 2015 is 
dan ook vooral veel aandacht uitgegaan naar de herindicaties van die cliënten die in het kader 
van de Jeugdwet en de nieuwe Wmo vanuit het oude stelsel naar de gemeente kwamen en 
het voeren van keukentafelgesprekken met nieuwe cliënten. Dit proces is zorgvuldig 
doorlopen. We zijn erin geslaagd alle cliënten passende zorg en ondersteuning te bieden en in 
het eerste jaar de taken binnen de beschikbaar gestelde Rijksbudgetten uit te voeren.  
 
Daarnaast is er een begin gemaakt met de transformatie van het sociaal beleid. Het beleid 
Mantelondersteuning is herijkt, als onderdeel van ‘Gebundelde Kracht; VeranderAgenda 
Sociaal Domein’. In dit document is de koers die moet leiden tot versterking van het 
voorliggend veld vastgelegd; een beweging die we oppakken samen met de lokale partners.  
Met het starten van een aantal pilots is hiermee ook een concreet begin gemaakt. 
 
Tot slot is de Ambitienotitie voor ‘de Toegang‘ vastgesteld als basis voor een nieuw te vormen 
netwerkorganisatie van gemeente, WijZijn Traverse en MEE West-Brabant die in de loop van 
2016 verantwoordelijk worden voor informatie en advies aan en toeleiding naar de juiste 
ondersteuning van inwoners met een zorgvraag. 
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Zorg algemeen 
 

 De strategie voor de transformatie van het lokaal sociaal domein is vastgelegd in 
‘Gebundelde Kracht, VeranderAgenda Sociaal Domein’.  

 We hebben een cliëntervaringsonderzoek Hulp bij het Huishouden uitgevoerd, met als 
uitkomst dat het merendeel van de cliënten tevreden is over de kwaliteit van de 
geleverde zorg en ondersteuning. 

 Cliëntenparticipatie heeft een impuls gekregen door de oprichting van de Adviesraad 
Sociaal Domein, die door middel van een uitgebreid netwerk de ervaringen van diverse 
cliëntgroepen inventariseert en vertaalt naar adviezen richting gemeente. 
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? X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Zorg algemeen 

885 670 4.773 5.443 4.325 

Baten  
Zorg algemeen 

159 25 96 121 129 

Saldo 726 645 4.677 5.322 4.196 

 

Dit programma heeft bijgedragen aan de volgende maatschappelijke effecten 

 
Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente 
Roosendaal. 

De Roosendaalse jeugd groeit gezond en veilig op en neemt naar eigen tevredenheid deel aan 
de samenleving. 

Volwassenen nemen zo lang mogelijk gezond, op eigen kracht en naar eigen tevredenheid 
deel aan de samenleving. 
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Vrij toegankelijke zorg 
 

 Om de in de VeranderAgenda Sociaal Domein beschreven ‘beweging naar voren’ in te 
zetten en organisaties te stimuleren om tot innovatie te komen, is in 2015 een budget 
beschikbaar gesteld van € 400.000 voor de subsidieregeling ‘Innovatie-/transformatie 
Sociaal Domein.’ Een zevental projectaanvragen is gehonoreerd ter versterking van 
het vrije toegankelijke veld, waaronder de introductie van vernieuwende concepten op 
gebied van het betrekken van nog actieve ouderen bij de ouderenzorg, de introductie van 
‘wooncheck’ die ouderen helpt bij het langer thuis blijven wonen, een preventief project 
waarbij jongeren door vrijwilligers worden geholpen bij dreigende financiële 
problematiek, etc. 

 Op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning zijn er 
meerjarige contractafspraken gemaakt met WijZijn Traverse en MEE West-Brabant gericht 
op versterken van eigen kracht van inwoners en versterking van het vrij toegankelijke 
veld.  

 Het Mantelzorgbeleid is als onderdeel van de ‘VeranderAgenda Sociaal Domein’ herijkt 
naar aanleiding van een aangenomen motie. De positie van de mantelzorger bij het 
keukentafelgesprek waarbij de zorgvraag van inwoners in beeld wordt gebracht is 
daarmee gewaarborgd. Daarnaast is er gekeken naar wat om  mantelzorgers nodig 
hebben aan ondersteuning, met name om overbelasting te voorkomen. 

 De thema’s ‘preventie’ en ‘cultuuromslag’ zijn opgepakt door de GGD, respectievelijk MEE 
West-Brabant als trekker. Speerpunten bij preventie zijn onder andere diabetes en 
laaggeletterdheid als belangrijke oorzaken voor een slechte gezondheid. Het project 
‘cultuuromslag’ van MEE richt zich stapsgewijs zowel op professionals, het management 
van betrokken organisaties als inwoners. 
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X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Vrij toegankelijke 
zorg 

6.500 5.768 450 6.218 5.859 

Baten  
Vrij toegankelijke 
zorg  

35 43 2 45 24 

Saldo 6.465 5.725 448 6.173 5.835 
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Toegang zorg 

 

 Per 1 januari 2015 zijn er 23 fte jeugdprofessionals vanuit de nieuwe opgerichte 
organisatie Spring gedetacheerd bij de gemeente voor de uitvoering van nieuwe taken 
vanuit de Jeugdwet. Zij hebben op gebied van de ondersteuning van jeugdigen en hun 
opvoeders diverse taken: preventie, lichte begeleiding en de tijdige toeleiding naar meer 
gespecialiseerde jeugdzorg als dat nodig is. De jeugdprofessionals werken op locatie, vaak 
op scholen.  

 Alle herindicaties jeugd en Wmo zijn tijdig uitgevoerd. Er hebben geen noemenswaardige 
incidenten plaatsgevonden en zijn er nauwelijks bezwaren gekomen.   

 Op gebied van de Wmo is de gemeentelijke organisatie versterkt met deskundigheid op 
gebied van begeleiding van doelgroepen als psycho-geriatrie, ggz, niet-aangeboren 
hersenletsel. Hiervoor zijn een aantal medewerkers die over deze specifieke kennis 
beschikken op detacheringsbasis toegevoegd aan het team van Wmo-consulenten. Hun 
kennis is ingezet bij de herindicaties en nieuwe indicaties, maar ook voor de scholing van 
de Wmo-consulenten.  

 De ontwikkelingsrichting voor De Toegang is vastgelegd in een door de gemeente, WijZijn 
Traverse en MEE opgestelde ambitienotitie. 
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? X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Toegang zorg 

4.393 5.290 -2.554 2.736 2.865 

Baten  
Toegang zorg 

356 337 337 0 0 

Saldo 4.037 4.953 -2.217 2.736 2.865 
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Niet vrij toegankelijke zorg 
 

 In 2015 is de jeugdhulpcatalogus doorontwikkeld wat heeft geleid tot een nieuwe 
inkoopsystematiek voor 2016. Voor 2016 zijn de inkoopcontracten afgesloten op basis van 
arrangementbekostiging en het afrekenen op resultaat en maatschappelijk effect op basis 
van negen zorgprofielen. De gemeente gaat over het bepalen van de zorgvraag (wat is er 
aan de hand) en de zorgaanbieders gaan over de inhoudelijke zorg (hoe lossen we het 
op). Op die manier vindt een verschuiving plaats van aanbod van jeugdhulp vanuit de 
aanbieder naar relatiegestuurde en prestatiegerichte jeugdhulp door aanbieder als 
antwoord op de zogenaamde wat vraag.  

 We hebben de contracten voor Huishoudelijke Hulp met één jaar verlengd..  

 We hebben de contracten voor de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding en 
Dagbesteding 2015 gemonitored, werkafspraken met aanbieders aangepast en de 
contracten met één jaar verlengd voor 2016. 

 De regeling Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) is ingevoerd met de extra middelen vanuit 
het Rijk waardoor bepaalde doelgroepen (mensen met een Wmo-indicatie, mantelzorgers 
en mantelzorg ontvangers) de gelegenheid krijgen (extra) uren huishoudelijke 
ondersteuning in te kopen voor een bedrag van in eerste instantie € 10 en later - vanaf 
het moment dat het ministerie hier toestemming voor gaf - € 5 per uur.   
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X1.000 Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begrotings-
wijzigingen 2015 

Gewijzigde 
begroting 2015 

Rekening 2015 

Lasten  
Niet vrij 
toegankelijke zorg 

6.345 9.423 27.022 37.445 35.344 

Baten  
Niet vrij 
toegankelijke zorg 

1.840 1.900 494 2.394 4.308 

Saldo 4.505 7.523 27.528 35.051 31.036 

Financieel overzicht Zorgen & Stimuleren 
 

X1.000 Beleidsveld Rekening 
2014 

Primitieve 
begroting 

2015 

Begrotings
wijzigingen 

2015 

Gewijzigde 
begroting 

2015 

Rekening 
2015 

Lasten Zorg algemeen 885 670 4.773 5.443 4.325 

 Vrij toegankelijke zorg 6.500 5.768 450 6.218 5.859 

 Toegang zorg 4.393 5.290 -2.554 2.736 2.865 

 Niet vrij toegankelijke 
zorg 

6.345 9.423 28.022 37.445 35.344 

Totaal  18.123 21.151 30.691 51.842 48.393 

       

Baten Zorg algemeen 159 25 96 121 129 

 Vrij toegankelijke zorg 35 43 2 45 24 

 Toegang zorg 356 337 -337 0 0 

 Niet vrij toegankelijke 
zorg 

1.840 1.900 494 2.394 4.308 

Totaal  2.390 2.305 255 2.560 4.461 

       

Saldo  15.733 18.846 30.436 49.282 43.932 

       

Stortingen in reserves 1.696 1.696 

Onttrekkingen aan reserves - - 
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PROGRAMMA 6. BETALEN & FINANCIEREN 

X1.000  Rekening 
2014 

Primitieve 
begroting 

2015 

Begrotings
wijzigingen 

2015 

Gewijzigde 
begroting 

2015 

Rekening 
2015 

Lasten Nutsbedrijven 1 1 0 1 1 

 Financiering  49 46 0 46 46 

 Uitkeringen 
gemeentefonds 

- - - - - 

 Algemene  
lasten en baten 

5.239 6.507 -474 6.033 4.567 

 Belastingen 1.138 911 334 1.245 1.133 

 Resultaten 24.975 12.572 14.759 27.331 33.041 

Totaal  31.402 20.037 14.619 34.656 38.788 

       

Baten Nutsbedrijven 40 13 0 12 79 

 Financiering  5.324 4.230 1.419 5.649 4.529 

 Uitkeringen 
gemeentefonds 

83.611 75.024 49.134 124.158 124.406 

 Algemene  
lasten en baten 

5.442 4.455 953 5.409 7.066 

 Belastingen 13.516 13.515 156 13.671 13.786 

 Resultaten 16.826 9.340 34.821 44.161 34.067 

Totaal  124.759 106.577 86.483 193.060 183.933 

       

Saldo  93.357 86.540 71.864 158.404 145.145 

       

Stortingen in reserves 6.717 2.735  7.702 7.702 

Onttrekkingen aan reserves 6.086 4.426  20.115 14.709 
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TOTAALOVERZICHT LASTEN EN BATEN 2015   

 
X 1.000 Primitieve 

begroting 
2015 

Begrotings-
wijzigingen 

2015 

Gewijzigde 
begroting 

2015 

Rekening 
2015 

 

Verschil 
rekening 

t.o.v. 
begroting 

Lasten 

1. Besturen & Samenwerken 21.918 745 22.663 21.070 1.593 

2. Leren & Ontwikkelen 22.616 -136 22.480 21.128 1.352 

3. Werken & Ondernemen 51.600 9.329 60.929 59.021 1.908 

4. Wonen & Verblijven 57.281 19.968 77.249 65.315 11.934 

5. Zorgen & Stimuleren 21.151 30.692 51.843 48.393 3.450 

 Totaal lasten 174.566 60.598 235.164 214.927 20.237 V 

Baten 

1. Besturen & Samenwerken 1.564                    201     1.765 2.334 569 

2. Leren & Ontwikkelen 2.855 760 3.615 3.835 220 

3. Werken & Ondernemen 39.662 -16.744 22.918 23.557 639 

4. Wonen & Verblijven 40.821 5.079 45.900 42.852 -3.048 

5. Zorgen & Stimuleren 2.305 256 2.561 4.461 1.900 

 Totaal baten 87.207 -10.488 76.759 77.039 280 V 

Saldo 

1. Besturen & Samenwerken -20.354 -544 -20.898 -18.736 2.162 

2. Leren & Ontwikkelen -19.761 896 -18.865 -17.293 1.572 

3. Werken & Ondernemen -11.938 -26.073 -38.011 -35.464 2.547 

4. Wonen & Verblijven -16.460 -14.889 -31.349 -22.463 8.886 

5. Zorgen & Stimuleren -18.846 -30.436 -49.282 -43.932 5.350 

Totaal saldo -87.359 N -71.046 N -158.405 N -137.888 N 20.517 V 

Algemene dekkingsmiddelen 
en onvoorzien 

89.746 52.445 142.191 144.316 2.125 V 

 Saldo rekening lasten en baten 2.388 V -18.601 N -16.214 N 6.428 V 22.642 V 

Onttrekkingen aan reserves 9.340 34.822 44.162 34.067 -10.095 

Stortingen in  reserves -12.546 -15.402 -27.948 -33.237 -5.289 

Resultaat rekening  
lasten en baten  

818 N 818 V 0  7.258 V 7.258 V 

 

Het voordelig saldo van de jaarrekening na bestemming bedraagt € 7.258.000. De begroting 2015 - 
na alle wijzigingen - was sluitend.  Dit betekent een voordelig ten opzichte van de begroting van 
afgerond € 7.258.000. In deel II jaarrekening - in het overzicht lasten en baten met een toelichting 
per programma - is een nadere analyse opgenomen van de belangrijkste voor- en nadelen.  
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PARAGRAFEN 
 
PARAGRAAF 1. VASTGOED  

Met het vaststellen van de kaders voor het gemeentelijk vastgoed door de gemeenteraad in 2014  
heeft het college ingaande 2015 beslis- en handelingsruimte gekregen om te komen tot een 
kernportefeuille gemeentelijk vastgoed. In 2015 is de verkoopportefeuille gemeentelijk vastgoed 
door de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgoed dat niet meer noodzakelijk is voor gemeentelijk 
beleid, wordt zoveel mogelijk afgestoten.  
 
Omvang van de portefeuille  
Een eerste inventarisatie heeft geleidt tot 28 panden die worden voorgedragen voor verkoop in de 
jaren 2015 tot en met 2018. Niet meer opgenomen in de verkoopportefeuille zijn panden Kuisel 23 
(loods voor de carnavalbouwers), Burgerhoutsestraat 23 (De Suite) en Wouwseweg 36. 
In 2015 is een deel van de verkoopportefeuille, een vijftal panden, verkocht. Dit zijn Villa 
Vrouwenhof, Canadeselaan 14, Ettingstraat 12a, Burgerhoutsestraat 98a en HGD straat 54. Dit heeft 
totaal € 1.180.500 voordelig resultaat opgeleverd.  
Voor een ander deel van de verkoopportefeuille, 13 panden, lopen er sinds 2015 al 
onderhandelingen die tot verkoop in 2016 en verder gaan leiden. In 2015 zijn nog geen panden 
vanuit onderwijs overgebracht naar de vastgoedportefeuille.  
 
Financieel kader in lijn met de vastgestelde kaders vastgoed  
Mogelijke verliezen bij verkoop van vastgoed worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve 
Vastgoed. Deze reserve wordt gevoed uit behaald resultaat en vrijvallende exploitatielasten van 
verkocht vastgoed. Gestreefd wordt in de begroting 2018 naar een kostendekkende 
vastgoedportefeuille.  
 
De uit te voeren activiteiten in lijn met de maatschappelijke en financiële gewenste effecten van 
vastgoedbeleidskeuzes (functionele en financiële synergie)  
Conform de kaders van vastgoed werkt de vastgoedorganisatie toe naar een afgeslankte 
vastgoedportefeuille die tenminste kostendekkend is. In de vastgoedportefeuille is de afgelopen 
periode gestuurd op het voorkomen van leegstand, onder meer door verkoop van overbodig 
vastgoed en het marktconform verhuren van vastgoed. Desondanks zien we in de huidige 
portefeuille nog jaarlijks ca. € 250.000 tekort op de exploitatielasten. Dit tekort op de exploitatie 
komt tot en met 2020 uit de bestemmingsreserve. We zien wel mogelijkheden om een 
vastgoedportefeuille die tenminste kostendekkend is in de komende jaren te realiseren.  
 
Beoogd resultaat in lijn met ambitie vastgoedbeheer  
In de besluitvorming worden de kapitaallasten voor het verbouwen van het Erfgoedcentrum ten laste 
gebracht van de bestemmingsreserve Vastgoed. In het kader van de verdere ontwikkeling van 
Stadsoevers c.a. is bij de doorkijk rekening gehouden met sloopkosten van het pand aan de 
Oostelijke Havendijk 12. Op basis van het voorgaande en de vastgestelde uitgangspunten is een 
doorkijk gemaakt van de ontwikkeling van de bestemmingsreserve Vastgoed. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo per 01-01 21.809 924.487 2.875.983 3.370.673 5.011.415 4.763.201 

Stortingen verkoop panden 
minus boekwaarde 

1.180.500 2.326.000 745.000 1.890.000   

Stortingen exploitatie 245.675 118.732 143.877 142.685 141.495 140.261 

Subtotaal 1.447.983 3.369.218 3.764.860 5.403.358 5.152.910 4.903.462 

Onttrekkingen / bestedingen -523.497 -493.235 -394.187 -391.943 -389.709 -387.455 

Saldo 31-12 924.487 2.875.983 3.370.673 5.011.415 4.763.201 4.516.007 
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PARAGRAAF 2. LOKALE HEFFINGEN 

 
Tarievenbeleid 
In het tarievenbeleid voor 2015 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 In 2015 zijn de tarieven conform raadsbesluit verhoogd met 2,3%. 

 De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn kostendekkend. 

 De rioolheffing is verhoogd met 4,2% conform vGRP. 

 Bij de behandeling van de begroting 2015 is naar aanleiding van een ingediend amendement 
besloten om de tarieven van het straatparkeren per 1 januari 2015 te verhogen met € 0,20 per 
uur in plaats van € 0,10. De tarieven voor de parkeergarages zijn niet verhoogd. 

 De gevolgen van de waardedaling (of -stijging) van de onroerende zaken worden gecompenseerd 
door de OZB-tarieven evenredig te verhogen (of te verlagen), waardoor er geen hogere OZB 
opbrengsten worden gegenereerd, behalve door areaalontwikkeling en inflatiecorrectie. 

De belastingverordeningen 2015 zijn vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van  
10 december 2014. 
 
Onroerende zaakbelastingen (OZB) 
Bij de opbrengsten OZB voor 2015 is rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met 
2,3% conform het algemene tarievenbeleid voor lokale heffingen. Daarnaast is de 
waardeontwikkeling van de onroerende zaken als gevolg van de jaarlijkse herwaardering 
gecompenseerd in de tarieven voor 2015. De waardedaling bedroeg gemiddeld 2% bij woningen en 
gemiddeld 3,9% bij niet-woningen. 
 
Afvalstoffenheffing 
Met ingang van het belastingjaar 2014 hanteert Roosendaal gedifferentieerde tarieven  voor de 
afvalstoffenheffing (Diftar) met als doel de inwoners te stimuleren om hun huishoudelijk afval nog 
beter te scheiden, zodanig dat zo veel mogelijk huishoudelijk afval opnieuw als grondstof kan worden 
gebruikt en de hoeveelheid restafval wordt gereduceerd. 
 
Rioolheffing 
De rioolheffing is een bestemmingsheffing, waarmee de kosten die de gemeente noodzakelijk acht 
voor een niet alleen doelmatig werkende riolering, maar ook die voor de overige maatregelen ten 
aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater, kunnen worden verhaald. In het vGRP 2014-
2019 is het meerjarig tarievenbeleid vastgelegd. Op basis van dit beleid zijn de tarieven in 2015 
verhoogd met 4,2%, bestaande uit een jaarlijkse tariefaanpassing plaats van 1,9% en de jaarlijkse 
vastgestelde inflatiecorrectie 2,3% in 2015. Roosendaal kent twee categorieën tarieven, namelijk een 
basistarief per perceel en daarnaast degressieve tarieven voor bedrijven met een waterverbruik 
boven 500 m3. 
 
Hondenbelasting 
Voor het houden van een hond binnen de gemeente Roosendaal wordt hondenbelasting geheven. 
Eind 2015 stonden ongeveer 6.200 honden geregistreerd. Jaarlijks vinden steekproefsgewijs 
controles plaats. De tarieven in 2015 zijn verhoogd met 2,3%. 
 
Precariobelasting 
In 2013 is een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de heffing van de precariobelasting. 
Dit heeft geresulteerd in een verdere afschaffing van een aantal onderdelen uit de 
belastingverordening. Met ingang van 2014 wordt alleen precariobelasting geheven over objecten 
waarvoor een vergunning nodig is.  
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Reclamebelasting 
Met ingang van 2012 is de reclamebelasting voor de binnenstad ingevoerd. De reclamebelasting 
wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, reclameobjecten worden 
aangetroffen. De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag per vestiging. Het bedrag 
van de belasting is afhankelijk van de locatie, € 400 in tariefgebied A en € 250 in tariefgebied B. Na 
aftrek van de kosten van heffing en invordering is de opbrengst bestemd voor het Binnenstadsfonds. 
 
Toeristenbelasting 
Toeristenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die binnen de gemeente verblijf houden, 
maar niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens zijn 
ingeschreven. Het tarief per overnachting bedraagt in 2015 € 1,11. 
 
Parkeerbelastingen 
In juni 2007 heeft de gemeenteraad besloten om de parkeertarieven en de tarieven van de 
parkeervergunningen met ingang van 1 januari 2010 tweejaarlijks te verhogen. De parkeertarieven 
worden tweejaarlijks met 7% verhoogd (afgerond op 10 eurocent) en de tarieven van 
parkeervergunningen met 3%. Bij de behandeling van de Programmabegroting 2015 is naar 
aanleiding van een ingediend amendement besloten om de tarieven van het straatparkeren per  
1 januari 2015 te verhogen met € 0,20 per uur in plaats van € 0,10. De tarieven voor de 
parkeergarages zijn niet verhoogd. 
 
Leges 
Leges zijn rechten die de gemeente kan heffen in verband met verstrekte (administratieve) diensten. 
In een aantal gevallen gaat het om tarieven met wettelijke beperkingen (bijvoorbeeld paspoorten), 
maar over het algemeen gelden kostendekkende tarieven. De leges zijn met 2,3% verhoogd, met 
uitzondering van de leges waarvoor op rijksniveau maximumbedrag gelden. 
 
Marktgelden 
De tarieven van de marktgelden zijn verhoogd met 2,3%. 
 
Tarieven 2015 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste tarieven met een vergelijking 
met het gemiddelde landelijke tarief.  
 
 Roosendaal Landelijk 

Onroerendezaakbelasting (OZB) 

Tarief woningen (%) 0,11219 0,1251 

Tarief niet-woningen (%) 0,27615 0,4413 

Afvalstoffenheffing  

Vast tarief + 13 ledigingen € 281 € 263 

Rioolheffing woningen 

Vast tarief € 295,10 € 189 

Woonlasten 

Netto woonlasten € 806 € 708 
Bron: Coelo Atlas van de lokale lasten 2015. 
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Overzicht opbrengsten 
 

 
Toelichting op enkele verschillen 
Leges omgevingsvergunningen 
Er zijn weinig grote aanvragen geweest, waardoor de leges achterblijven: een grote aanvraag levert 
meer leges op dan een kleine aanvraag. Er zijn opgelegde leges terugbetaald vanwege ten onrechte 
opgelegde leges voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar en vanwege diverse bezwaarschriften. 
OZB 
De totale werkelijke opbrengst OZB wijkt € 5.000 af van de opbrengst die is geraamd. 

 
Kwijtscheldingsbeleid  
De gemeente Roosendaal heeft een kwijtscheldingsnorm vastgesteld van 100% voor die heffingen, 
die niet kunnen worden vermeden door inwoners. De voor kwijtschelding in aanmerking komende 
heffingen zijn afvalstoffenheffing en rioolheffing. Er wordt geprobeerd, mede door frequente goede 
informatieverstrekking én periodieke heldere communicatie over dit onderwerp, zoveel mogelijk 
minima, die voor kwijtschelding in aanmerking komen, te bereiken.  
De kwijtscheldingslasten worden verantwoord onder het product minimabeleid, waarvan zij 
onderdeel uitmaken. De kwijtscheldingen maken onderdeel uit van de tariefberekeningen van de 
afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
Vanaf 2014 is kwijtschelding mogelijk voor personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen 
- de zogenaamde kleine ondernemers - van hun privébelastingschulden. 
 
  

Belastingsoort 
Rekening 

2014 
Begroting 

2015 
Rekening 

2015 
Verschil begroting / 

rekening 

Leges publiekszaken (incl rijksleges) 1.380.555 1.440.805 1.419.898 
 

N 20.907 

Marktgelden 104.255 103.606 107.102 V   3.496 

Rioolheffing 10.824.685 11.021.014 10.956.049 N  64.965 

Parkeerbelasting 1.288.145 1.389.121 1.251.930 N  137.191 

Parkeervergunningen Burgers 147.797 145.927 146.467 V 540 

Parkeervergunningen Werkers 116.257 105.510 99.681 N  5.829 

Naheffingsaanslagen parkeren 408.468 287.950 289.018 V         1.068 

Afvalstoffenheffing 8.352.478 9.073.250 9.126.525 V       53.275 

Leges omgevingsvergunningen 1.179.588 1.346.300 932.940 N      413.360 

Leges openbare orde veiligheid 95.442 102.038 52.468 N       49.570 

OZB woningen - eigendom 7.405.315 7.529.368 7.647.605 V      118.237 

OZB niet woningen - gebruik 1.892.918 1.949.455 1.941.665 N          7.790 

OZB niet woningen - eigendom 3.326.472 3.289.107 3.173.399 N        115.708 

Toeristenbelasting 124.782 124.679 129.307 V            4.628 

Hondenbelasting 382.851 376.598 399.684 V          23.086 

Reclamebelasting 90.814 125.000 177.440 V         52.440 

Precariobelasting 121.585 104.888 100.845 N          4.043 

Totaal belastingdomein 37.242.407 38.514.616 37.952.023 N       562.593 
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Kwijtscheldingslasten Werkelijk 2013 Werkelijk 2014 Begroting 2015 Werkelijk 2015 

Rioolheffing     513.942 743.508 465.000 754.955 

Afvalstoffenheffing     566.477 532.984 550.000 668.821 

Totale kwijtscheldingslasten  1.080.419 1.276.492 1.015.000 1.423.776 

 
In de bedragen die in 2015 zijn kwijtgescholden zijn bedragen begrepen die betrekking op eerdere 
belastingjaren. Het gaat hierbij om € 154.766 bij afvalstoffenheffing en om € 74.500 bij 
rioolbelasting. 
In 2015 zijn 4.664 aanvragen om kwijtschelding ontvangen, waarvan er 3.767 zijn toegewezen.  
Het gemiddelde bedrag van de kwijtschelding bedraagt € 378. In 2014 ging het om 3.027 aanvragen, 
waarvan er 2.544 zijn toegewezen. De kwijtscheldingsaanvragen worden afgehandeld door de BWB.  
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PARAGRAAF 3. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 
 
In deze paragraaf worden de gemeentelijke risico’s financieel vertaald en afgezet tegen de 
beschikbare weerstandscapaciteit om risico’s af te kunnen dekken. De weerstandscapaciteit wordt 
afgestemd op het risicoprofiel van de gemeente, waarbij de ratio voor het weerstandsvermogen 
minimaal 1,0 moet zijn. Dit beleid is vastgelegd in de - in 2015 geactualiseerde - nota 
Risicomanagement en weerstandsvermogen.  
 
Top 10 risico’s 
Elk jaar wordt een risicoprofiel met de Top 10 van risico’s opgenomen in deze paragraaf.  
 
1. Risico uitvoeren BUIG-budget binnen Rijksbudget (voormalig I-deel WWB) (structureel risico) 
Door het ministerie wordt jaarlijks het budget vastgesteld op landelijk niveau. Vervolgens vindt er 
een verdeling naar de gemeenten plaats op een groot aantal kenmerken, die niet beïnvloedbaar zijn 
door de gemeente. Onze gemeente heeft als doelstelling om deze taak binnen het Rijksbudget uit te 
voeren.  
De gemeente wordt nu geconfronteerd met een moeilijk te activeren bestand. In combinatie met de 
negatieve arbeidsmarkt en een na-ijleffect van de werkloosheid die is ontstaan tijdens de 
economische crisis. Deze ontwikkelingen leiden tot een bestandstoename. Kortom instroom van 
uitkeringsgerechtigden stijgt en de uitstroom is onvoldoende om dit op te vangen. Dit kan leiden tot 
overschrijding van het inkomensdeel (Rijksbudget). De gemeente is daarbij in principe volledig eigen 
risicodrager. Dit betekent dat overschrijdingen van het BUIG-budget ten laste komen van de 
gemeentelijke exploitatie. De gemeenteraad is in februari 2016 uitgebreid over dit risico 
geïnformeerd via een raadsmededeling.  
Maatregelen/ontwikkelingen 
Voor een goede beheersing van de uitkeringskosten wordt periodiek een prognose gemaakt van de 
aantallen bijstandsgerechtigden in verhouding tot de Rijksbudgetten (BUIG). Naast de reguliere inzet 
op uitstroom voorziet het Economisch Actieplan in een arbeidsmarktoffensief. Met dit offensief 
beogen we extra uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Het Werkplein heeft het plan van aanpak 
Maatregelen Bijstandsvolume 2016 opgesteld. Hiermee spant het Werkplein zich in om in 2016 3% 
van het bijstandsvolume terug te dringen. De daarin opgenomen doelstelling van een bestandsdaling 
van 3% in 2016 is ambitieus te noemen. Dit is namelijk een trendbreuk ten opzichte van de landelijke 
voorspelling en de stijging van de klantenaantallen in de afgelopen jaren.  
 
2. Risico uitvoeren decentralisatie jeugdzorg binnen Rijksbudget (structureel risico) 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de taken op het gebied van jeugdzorg. Dit 
gaat gepaard met een strikte efficiencykorting voor de gemeente. Deze korting leidt ertoe dat de 
gemeente in 2019 ongeveer € 6 miljoen beschikbaar heeft voor de uitvoering van de jeugdzorgtaken. 
Onze gemeente heeft als doelstelling om de taak binnen Rijksbudget uit te voeren. De risicofactoren 
hierbij zijn:  
 De korting die het Rijk toepast leidt er toe dat er onvoldoende middelen zijn voor de uit te 

voeren taken. 
 Verwachte autonome groei van gemiddeld 4%. 
 Onvolledige en onbetrouwbare aantallen en cliëntgegevens. 
 Geen volledige invloed op en informatie over de doorverwijzing naar zeer dure zorgvormen. 
 De Jeugdwet is een open-eind-regeling.  
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Maatregelen/ontwikkelingen 
 De transformatieopgave binnen het jeugdstelsel is volledig gericht op de afname van het gebruik 

van specialistische zorg. Enerzijds te realiseren door het vroegtijdig en volledig opvangen binnen 
het voorliggend veld en de toegang, waardoor specialistische zorg niet nodig is. Anderzijds door 
het zo snel mogelijk, maar vooral duurzaam, afschalen van specialistische zorg. 

 De VeranderAgenda Sociaal Domein beoogt ook mantelzorgondersteuning te versterken. 
 Er is een risicoreserve Sociaal domein gecreëerd om eventuele financiële tegenvallers op te 

vangen. 
 Deze reserve kan ook worden ingezet voor investeringen in het voorliggend veld,  conform 

besluit Kadernota 2016. De gemeenteraad krijgt in 2016 hier voorstellen voor aangeboden. 
 
3. Terugloop parkeeropbrengsten t.o.v. begroting (structureel risico) 
Het teruglopen van parkeeropbrengsten is een trend in veel gemeenten. De terugloop wordt daarbij 
vaak (deels) toegeschreven aan de crisis. Als andere oorzaak wordt het gewijzigde koopgedrag van 
consumenten genoemd. Ook in Roosendaal zien we al een aantal jaren dat de parkeeropbrengsten 
achterblijven ten opzichte van de begroting. Dit levert een financieel risico op voor de gemeente.  
Maatregelen/ontwikkelingen 
Er wordt een parkeerplan, met daarin beheersmaatregelen, opgesteld. De trend van achterblijvende 
parkeeropbrengsten ten opzichte van de begroting wordt in het parkeerplan meegenomen.  
 
4. Marktrisico’s Ruimtelijke Ontwikkeling (projectontwikkeling gronden) (incidenteel risico) 
Het marktrisico betreft het negatieve effect op het grondexploitatieresultaat als gevolg van de 
volatiliteit van de grondmarkt. Marktrisico bij de projecten met betrekking tot ruimtelijke 
ontwikkeling zijn: 
 De concurrentie op de markt van bedrijventerreinen en woningen is groot en een vergelijking op 

prijs is snel gemaakt. De actuele praktijk laat zien dat potentiële kopers van grond voor 
bedrijvigheid in toenemende mate de economische laagconjunctuur als argument in 
grondprijsonderhandelingen gebruiken. Het wordt dan lastig de prijs overeind te houden.  

 Verwachting in de regio West-Brabant is dat de komende jaren bedrijventerreinen en woningen 
nog wel vraag bestaat. De regionale planningsopgave op langere termijn is onzeker.  

 Economische ontwikkeling bij grond- weg en waterbouw zou kunnen leiden tot hogere 
kostprijzen en daarmee oplopend kostenniveau. Inflatiepercentage is in 2015 beduidend lager 
dan voorgaande jaren. De vraag is of deze ontwikkeling zich structureel doorzet. 

Maatregelen/ontwikkelingen 
De getroffen beheersmaatregelen zijn:  
 Scherpe prijsconcurrentie en alert op mogelijkheden welke vanuit de markt worden aangeboden 

(timing). De verkoopprijs is al naar beneden bijgesteld. 
 Ruimtelijke mogelijkheden vergroten en flexibiliteit aanbrengen in plannen (omgevings- en 

bestemmingsplannen). 
 Corrigeren voor inflatie. 
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5. Projectrisico’s Ruimtelijke Ontwikkeling (projectontwikkeling gronden)  (incidenteel risico) 
De gemeente verkoopt gronden voor woningbouw en bedrijventerreinen. De inkomsten zijn sterk 
afhankelijk van lokale markt. In de afgelopen jaren is de woningbouw en bedrijventerreinen sterk 
teruggelopen door algemene economische en demografische ontwikkelingen. Al deze factoren 
resulteren in een verslechtering van de grondprijs en de marktomstandigheden. De risico’s bestaan 
uit: 
 Risico’s en kansen rondom het afzettempo (faserings- en rentekosten), timing afzet en het 

opbrengstenniveau. Het grootste risico bestaat mogelijk in het feit dat bepaalde kansen niet 
worden benut. 

 Extra kosten woonrijp maken door aanpassen van bestaande plannen en concepten door 
veranderde planconcepten.  

 Risico's rondom planafgrenzing (te realiseren voorzieningen), kwaliteit van te realiseren 
voorzieningen en het kostenniveau.  

 Risico's optreden van onverwachte milieutechnische aspecten. Binnen de projecten zijn locaties 
met bodemverontreiniging. Saneringsmaatregelen zijn afhankelijk van de gewenste 
voorzieningen.  

 Geschillen met en failliet gaan van aannemers / partners. 
 Weerstand vanuit de omgeving en afhankelijkheid van derden bij realisatie van nieuwe plannen.  
Maatregelen/ontwikkelingen 
De beheersmaatregelen die worden getroffen zijn: 
 Cultuuromslag van aanbod naar vraaggericht. Woningbouwprogrammering zal flexibel en 

vraaggericht zijn. Verkoopstimulerende maatregelen. 
 Sturing bij plannen in de realisatiefase vooral aan de opbrengstenkant. Het versnellen van 

plannen.  
 Sturing bij plannen niet in de realisatiefase vooral aan de  kostenkant. Nadrukkelijk aandacht 

voor relatie kostenbegroting, kaart en opdracht. 
 Sturing bij plannen op: tijd, geld en kwaliteit. Grote projecten in deelprojecten splitsen. 
 Toetsing van partijen / werken met bankgaranties. 
 

6. Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot (structureel risico) 
De gemeentebegroting is sterk afhankelijk van de gemeentefondsuitkering. De ontwikkeling van de 
omvang van de Algemene Uitkering is afhankelijk van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. 
Ontwikkelingen van de rijksuitgaven bevatten hierdoor voor ons onzekere factoren. Economische 
crisis (financiële crisis), wijziging in herverdelingsmaatstaven en/of bezuinigingen van het Rijk (samen 
trap op, samen trap af), en onvoorziene aanpassing van de accresontwikkeling/uitkeringsfactor. 
Maatregelen/ontwikkelingen 
De gemeente heeft nauwelijks invloed op de hoogte van de algemene uitkering. Circulaires worden 
op gevolgen bezien en we monitoren de ontwikkelingen om snel structureel bij te kunnen sturen. 
Bijsturing vindt met name plaats via onze P&C-cylcus (in dit geval via de Kadernota, 
Programmabegroting en/of Bestuursrapportage). 
 
7. Risico op financiële tekorten bij de WVS-groep (structureel risico) 
Een onderdeel van het totale pakket van de Participatiewet is een bezuiniging op het budget van de 
Sociale Werkvoorziening. Omdat de werknemers in de WVS-groep hun rechten behouden, zullen de 
kosten de komende jaren niet of nauwelijks dalen. Door de korting op de door het Rijk beschikbaar 
gestelde gelden voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is een aanzienlijk risico dat 
de WVS-groep geen sluitende exploitatie kan realiseren, waardoor de gemeente extra geld 
beschikbaar zou moeten stellen. 
Maatregelen/ontwikkelingen 
De herstructurering van de WVS-groep heeft als doel om te komen tot een integrale benadering van 
de arbeidsontwikkeling in de totale keten en een versterking van de regiefunctie van de betrokken 
gemeenten op de uitvoering waardoor de toekomstige financiële tekorten beperkt worden.  
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8. Risico achterstallig onderhoud verhardingen (structureel risico) 
In de bestuursrapportage Wegbeheer 2015 is het benodigde budget voor verhardingen geraamd op 
jaarlijks € 5,5 miljoen en bedraagt het achterstalling onderhoud € 5,1 miljoen. De investeringen in 
reconstructies worden nu in volle omvang ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. In de nota 
Verbindend Beheren is het kwaliteitsniveau voor verhardingen op het niveau C gesteld. De kwaliteit 
van de verhardingen ligt vaak op niveau C en voor een deel op niveau D. Dit leidt tot het risico op 
aansprakelijkheidclaims. 
Maatregelen/ontwikkelingen 
Ter reductie van de risico’s wordt uitvoering gegeven aan de nota Verbindend Beheren. De 
resultaten worden gevolgd door de tweejaarlijkse bestuursrapportage Wegbeheer. Nadere 
informatie is te vinden in de paragraaf 5 Onderhoud kapitaalgoederen.  
Vanaf 2017 is er een wetwijziging van kracht die ons verplicht om investeringen met een 
maatschappelijk nut in de openbare ruimte te activeren en over de verwachte levensduur  af te 
schrijven. Wegreconstructies behoren hiertoe. De investering in reconstructies wordt daarbij niet in 
volle omvang ten laste van de bestemmingsreserve gebracht, zoals nu wel het geval is, maar 
gedurende de levensduur via de kapitaallast van die investering.   
De komende periode wordt benut voor het uitwerken en het in beeld brengen van de consequenties 
van deze wijziging.  
 
9. Uitvoeringskosten Werkplein (incidenteel risico) 
Het Werkplein wordt geconfronteerd met een hoger klantenbestand dan bij aanvang was te 
voorzien. De formatie is echter gebaseerd op een lager klantenbestand. Dat kan betekenen dat de 
uitvoeringskosten (tijdelijk) hoger kunnen zijn, dan vooraf ingeschat.   
Maatregelen/ontwikkelingen 
Het Werkplein stuurt op een efficiënte bedrijfsvoering en probeert de uitvoeringskosten te 
beperken. Bij het eventueel inzetten van extra formatie wordt uitgegaan van tijdelijke impulsen, 
zodat op termijn binnen de gestelde kaders kan worden gewerkt.  
 
10. Gemeente wordt aangesproken op garantstellingen corporaties (incidenteel risico) 
De gemeente staat garant voor € 347 miljoen, dit betreft een achtervang voor woningcorporaties. 
Voordat de gemeente hierop aangesproken kan worden, treden eerst andere mechanismen in 
werking,namelijk het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de volstortverplichting van 
woningcorporaties bijWSW en gedeelde achtervang van het Rijk en alle deelnemende gemeenten. 
Maatregelen/ontwikkelingen 
De woningcorporaties worden beoordeeld door toezichthouders (Ministerie Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijk relaties, Centraal Fonds Volkshuisvesting en WSW). In de sector woningbouwcorporaties is 
een adequaat stelsel van controle, toezicht en risicobeheersing aanwezig in opzet. De rapportages 
van de toezichthouders worden door de gemeente meegenomen in de bestuurlijke en ambtelijke 
overleggen met de woningbouwcorporaties. Op die manier houdt de gemeente een vinger aan de 
pols. De gebruikelijke risicobeperkende maatregelen, zoals: het eerste recht van hypotheek, 
borgstellingen e.d. worden toegepast. 
 
Structurele en incidentele risico’s  
Voor de berekening van het financiële effect op de beschikbare weerstandscapaciteit, wordt conform 
het beleidskader Risicomanagement en weerstandsvermogen een factor gehanteerd van 2,5 maal de 
financiële waarde van die gebeurtenis over één jaar. De gedachte hierachter is dat er hierdoor een 
periode van 2,5 jaar ontstaat om het aangeduide risico’s te beheersen. 
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Belangrijkste wijzigingen in Top 10 
In de begroting 2016 is een overzicht van de toenmalige Top 10 opgenomen. Twee risico’s zijn eruit 
verdwenen. Allereerst is het risico met betrekking tot de Vennootschapsbelasting (VPB) verdwenen. 
De afgelopen periode zijn de gevolgen in beeld gebracht en de - overigens beduidend lager dat 
vooraf ingeschatte - financiële gevolgen worden meegenomen in de Kadernota 2017. Het risico 
terugverdienen plankosten is ongewijzigd, maar door andere risico’s ingehaald. Nieuw in de Top 10 
zijn de risico’s met bettrekking tot terugloop parkeeropbrengsten en uitvoeringskosten Werkplein.  
 
De genoemde ontwikkelingen  resulteren erin dat de benodigde weerstandscapaciteit hoger is dan 
bij het vorige meetmoment in de Programmabegroting 2016. Dit komt hoofdzakelijk door een hogere 
inschatting van het risico met betrekking tot het BUIG-budget.  
 
Toelichting op het weerstandsvermogen 
 
Risicoprofiel  
Het risicoprofiel voor de Jaarstukken 2015 is tot stand gekomen door voor elk team de risico’s in hun 
werkveld te bepalen. Aan elke risicovolle gebeurtenis is een kans en een financiële waarde 
toegekend. Omdat niet alle risico’s zich (maximaal) of gelijktijdig zullen voordoen, is een zogeheten 
statistische Monte Carlo risicosimulatie uitgevoerd. Daarmee is berekend hoe groot de 
weerstandscapaciteit is die minimaal benodigd is, om met een waarschijnlijkheid van 90%, de 
gevolgen van zich eventueel voordoende risico’s af te kunnen dekken.  
 
In totaal zijn er voor de organisatie 87 risico’s in beeld gebracht, waarvan 76 met een geldgevolg. In 
onderstaande tabel is per vakje het aantal risico’s geclassificeerd naar risicobedrag en de kans dat 
een risico zich zal voordoen. Het risicoprofiel is een momentopname.  
 

geld   Netto 

x > € 1.000.000 6 6 2  2 

€ 500.000 < x < € 1.000.000 5 1 1  2 

€ 200.000 < x < € 500.000 5 4  2  

€ 50.000 < x < € 200.000 3 9 2  2 

x < € 50.000 17 3 2  2 

Geen geldgevolgen 5 3 2 1  

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 

 

De benodigde weerstandscapaciteit 
Indien alle geïdentificeerde gemeentelijke risico’s zich gelijktijdig en in maximale omvang voor doen 
is een bedrag van € 62,2 miljoen benodigd. Dit zal in de praktijk echter niet het geval zijn, zodat het 
reserveren van dit maximale bedrag niet noodzakelijk is. De risicosimulatie toont aan dat met een 
waarschijnlijkheid van 90% een bedrag van € 14,9 miljoen voldoende is om de geïdentificeerde 
risico’s in financiële zin te kunnen afdekken (= benodigde weerstandscapaciteit).  
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De beschikbare weerstandscapaciteit 
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen waarover de gemeente beschikt om niet 
begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de 
uitvoering van bestaande taken. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende 
componenten: 
 
A. De vrij aanwendbare algemene reserves (incidenteel karakter) 

Deze bestaan uit:      Stand   31-12-2015 
Algemene reserve         €  9.951.635     
Algemene risicoreserve       €  1.500.000 
Algemene saldireserve      €                756.819 
Specifieke risico reserve sociaal domein    €  5.787.000 
Totaal        €          17.995.455 

 
 

B. De vrij aanwendbare bestemmingsreserves (incidenteel karakter) 
Bestemmingsreserves zijn vrij aanwendbaar voor zover deze niet zijn belast met verplichtingen 
aan derden, respectievelijk wanneer zij niet de functie hebben van een egalisatiereserve. Indien 
een risicogebeurtenis zich voordoet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de bestemming 
van de reserve te wijzigen ter dekking van het risico. De volgende bestemmingsreserves worden 
als vrij aanwendbaar aangeduid: 
 
         Stand   31-12-2015 
Bestemmingsreserve Rijks- & gemeente monumenten  €     944.458 
Bestemmingsreserve Nieuw- en verbouwing stadskantoor  €  8.741.480 
Bestemmingsreserve Stimuleringsbijdragen   €                 0 
Bestemmingsreserve Grondexploitaties    €    0 
Bestemmingsreserve Strategische verwervingen   €        41.588  
Bestemmingsreserve Vitale wijken en dorpen   €  2.081.316 
Bestemmingsreserve Courage     €     150.000 
Bestemmingsreserve Pilot bestrijding overlast coffeeshops  €                0 
Bestemmingsreserve Mobiliteit     €     373.310 
Bestemmingsreserve Vastgoed     €    924.487 
Bestemmingsreserve Investeringsimpuls     € 7.886.451 
Bestemmingsreserve 750 bestaan Roosendaal in 2018  €      25.000 
Bestemmingsreserve Nog te bestemmen overschot begroting €    389.000 
Totaal          €          21.557.090 
 

C. De onbenutte belastingcapaciteit (structureel karakter) 
De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde en de maximaal 
te heffen Onroerend Zaak Belasting (OZB). De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om in geval 
van een calamiteit de financiële gevolgen te dekken met een verhoging van de OZB. Conform de 
beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen is dit 2% van de in 2015 opgelegde 
aanslagen = 2% x € 12.762.669 = € 255.253. 
 

D. De post onvoorzien in de programmabegroting (structureel karakter) 
De post onvoorzien van € 225.000 wordt ook als weerstandscapaciteit aangemerkt. Het is een 
structureel opgenomen begrotingspost, waartegenover geen directe uitgaven geraamd staan en 
die ingezet wordt voor onvoorziene, incidentele tegenvallers.  
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Kapitalisatiefactor 
Gezien de structurele beschikbaarheid en de mogelijkheid om de onbenutte belastingcapaciteit en de 
post onvoorzien structureel in te zetten ter dekking van risico’s wordt conform de beleidsnota 
Risicomanagement en weerstandvermogen een kapitalisatiefactor toegepast van 2,5 . 
Ook bij de vrij aanwendbare reserves wordt een correctie aangebracht. Dit betreft de 
renteberekening over de bespaarde rente van deze reserves, welke (voor een groot deel) ten gunste 
komt van de exploitatie. Deze zou wegvallen bij inzet van deze reserves. Deze correctie zorgt ervoor 
dat financieel een periode van 2,5 jaar overbrugd kan worden, om dekking voor de weggevallen 
rentebaten te realiseren. 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit ziet er per 31 december 2015 als volgt uit: 
 

      Begroting 2015   Jaarrekening 2015 
       (per 31-12-2014)   (per 31-12-2015) 
Structureel karakter 
- Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) 251.000 255.000 
- Post Onvoorzien 225.000 225.000 
 ----------------------- ----------------------- 
 476.000                          480.000 
Kapitalisatiefactor structurele beschikbaarheid 2,5 2,5 
 ----------------------- ----------------------- 
subtotaal weerstandscapaciteit exploitatie 1.190.000 1.200.000 

 
Incidenteel karakter 
Vrij aanwendbare algemene reserves:            18.189.000           17.995.000 
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves:            20.527.000           21.557.000 
 
Correctie bespaarde rente, kapitalisatiefactor 2,5       -/-   3.184.000     -/-   4.108.000 
 
subtotaal weerstandscapaciteit vermogen 35.532.000       35.444.000 
 
Totale weerstandscapaciteit 36.722.000 36.644.000 
 

 

De beoordeling van het weerstandsvermogen  
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de volgende ratio en bedraagt per 31 december 2015: 
 
 

 

 

 
In de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen is het streefgetal voor het 
weerstandsvermogen vastgesteld op een minimale waarde van 1,0. De ratio van het 
weerstandsvermogen per 31 december 2015 voldoet met de waarde 2,5 aan deze norm.  
Ten opzichte van het vorige meetmoment in de begroting 2016 is de ratio met 0,2 gedaald. De 
oorzaak hiervan is tweeledig; de beschikbare weerstandscapaciteit is met € 0,7 miljoen verhoogd en 
de benodigde weerstandscapaciteit is met € 0,9 miljoen verhoogd.  
 
  

Beschikbare weerstandscapaciteit €  36,6 mln 

Benodigde weerstandscapaciteit   €  14,9 mln 2,5 Ratio weerstandsvermogen = = = 
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Voorzichtigheid blijft geboden 
Voor de duidelijkheid: de hoogte van de weerstandsratio zegt niets over eventuele vrije ruimte 
binnen de begroting. Onder elke bestemmingsreserve liggen immers plannen. Voor het uitvoeren 
van deze plannen worden uitnamen gedaan uit die bestemmingsreserves. Denk hierbij aan de 
bestemmingreserve Investeringsimpuls, de bestemmingsreserve Nieuw- en verbouw Stadskantoor 
en de reserve Sociaal domein. Aanwending van die reserves in de komende jaren zal zich 
onmiddellijk vertalen in een daling van de beschikbare weerstandscapaciteit. Vanzelfsprekend 
moeten deze uitnamen worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit van dat moment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kengetallen 
Het besluit tot wijziging van het BBV is in mei 2015 aangepast vastgesteld. Dit in verband 
met het opnemen van kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (Artikel 
11 BBV). Het betreft Netto schuldquote & netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen, Solvabiliteitsratio, Grondexploitatie, Structurele exploitatieruimte en Belastingcapaciteit.  
 
Het gebruik en het vaststellen van de berekeningswijze van de kengetallen heeft geen functie als 
normeringinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies. De invoering van de 
set van kengetallen is voornamelijk bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te 
maken. 
De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de gemeenteraad in de 
beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen moeten altijd in samenhang 
bezien worden, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld 
kunnen geven van de financiële positie van de gemeente. Hoe de kengetallen berekend moeten 
worden, is vastgelegd in een ministeriële regeling. 
 

Jaarrekening 2015 Verloop kengetallen 

 Jaarstukken 
2014 

Begroting 
2015 

Jaarstukken 
2015 

Netto schuldquote 58% 55% 48% 

Netto schuldquote gecorrigeerd door alle verstrekte leningen 52% 50% 42% 

Solvabiliteitsratio 29% 23% 34% 

Structurele exploitatieruimte 3% 0% 2% 

Grondexploitatie 28% 21% 20% 

Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 104% 105% 105% 
  

  

Een voorbeeld ter illustratie  
Stel dat de gemeenteraad besluit om te investeren in de Binnenstad, stel € 5 miljoen uit de bestemmingsreserve 
Investeringsimpuls. De gemeenteraad besluit verder een beroep te doen op de risicoreserve Sociaal domein, stel € 5 
miljoen. Verder besluit de gemeenteraad een uitname te doen uit de bestemmingsreserve Stadskantoor,  stel € 5 
miljoen. In dit voorbeeld wordt de beschikbare weerstandscapaciteit verlaagd met € 15 miljoen. De ratio zou dan, bij 
een gelijkblijvende benodigde weerstandscapaciteit, uitkomen op: 
 
 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Benodigde weerstandscapaciteit 

€  21,6 mln 

  €  14,9 mln 

= 1,4 
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Beoordeling kengetallen 
 
Netto schuldquote: de netto schuldquote geeft de hoogte van de schulden aan in relatie tot de 
jaarlijkse inkomsten en geeft hierdoor een indicatie van de flexibiliteit van de begroting. Indien dit 
kengetal hoger is dan 130% wordt dit als onvoldoende (cf VNG, Wet HOF) beoordeeld.. 
Solvabiliteitsratio: De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen aan. 
Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% heeft een gemeente haar bezit zeer zwaar belast met schuld. 
Bij een solvabiliteit van onder de 20% (cf VNG, Wet HOF) staat het licht op rood. Op dit moment 
geeft het kengetal geen directe aanleiding tot actie. 
Structurele exploitatieruimte: dit kengetal geeft aan in hoeverre structurele lasten ook gedekt 
worden met structurele baten. Een kengetal van 0% of hoger geeft aan dat er sprake is van een 
structureel sluitende begroting. Dit is in Roosendaal het geval. 
Grondexploitatie: dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten 
opzichte van de totale geraamde baten. Het is lastig om een norm te bepalen voor dit kengetal. Wel 
geeft het aan of een gemeente veel geld heeft gestopt in haar grondexploitatie, dit geld dient 
namelijk nog wel terugverdiend te worden. De laatste jaren ligt met name de focus op het 
ontwikkelen van beschikbare gronden, daarnaast zijn de gronden afgewaardeerd naar actuele 
boekwaarden. Hierdoor is bij dit kengetal een dalende trend zichtbaar. 
Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden: de woonlasten zijn voor de gemeente 
de belangrijkste eigen belastinginkomst. De hoogte van deze woonlasten geeft aan in hoeverre de 
gemeente al gebruik heeft moeten maken van deze optie voor het verkrijgen van extra inkomsten. 
Uit de ratio blijkt dat Roosendaal boven het landelijk gemiddelde zit.  
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PARAGRAAF 4. FINANCIERING 
 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop Roosendaal haar activiteiten financiert.  
 
Wij staan voor een transparante en duurzame wijze van financiering van onze activiteiten. 
Als doelen zijn daarbij geformuleerd: 

 Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities. 

 Het beschermen van het gemeentelijk vermogen en resultaat tegen financiële risico’s, zoals 
rente-, koers-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. 

 Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van geldstromen en 
financiële posities. 

 Het optimaliseren van de banksaldi en renteresultaten binnen de kaders van de Wet Financiering 
Decentrale Overheden (Fido), Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) en Wet verplicht 
Schatkistbankieren (vSB), respectievelijk de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut. 

 
Kasgeldlimiet 
Renterisico vlottende schuld 
Het financieren van de gemeentelijke activa en exploitatie door middel van kortlopende geldleningen 
heeft twee voordelen: er kan snel worden ingespeeld op mutaties in de financieringsbehoefte en bij 
een normale rentestructuur - waarin het aantrekken van lange geldleningen duurder is dan korte 
geldleningen - is het een relatief goedkope financieringsvorm. Tegenover deze voordelen staat 
echter het nadeel van de korte rentevastheid, waardoor de gemeentelijke huishouding gevoelig 
wordt voor schommelingen in de rentestand. Teneinde deze rentegevoeligheid te beperken heeft de 
wetgever de kasgeldlimiet ingesteld. Deze limiet stelt een maximum aan de omvang van de netto 
vlottende schuld, die de gemeente mag hebben. Er is sprake van een overschrijding van de 
kasgeldlimiet wanneer het kwartaalgemiddelde van de netto vlottende schuld gedurende een 
kwartaal hoger is dan de berekende limiet. Indien de limiet drie opeenvolgende kwartalen wordt 
overschreden, dan moet dit worden gemeld bij de toezichthouder. Het percentage voor de limiet is 
bepaald op 8,5% van de begrotingsomvang met een minimum van € 300.000. In onderstaande tabel 
is de toegestane kasgeldlimiet in euro’s berekend. 
 
Omschrijving  
(Bedragen x € 1.000 ) 

2014 2015 primair 
2015 incl. 1

e
 wijziging 

(= november 2014 wijz.) 

Omvang Programmabegroting  € 202.822 € 194.603 € 237.809 
 
Toegestane kasgeldlimiet: 

   

in procenten 8,5 % 8,5 %    8,5 % 
in € € 17.239 € 16.541 € 20.214 

 
  



68 

 

Zoals in voorgaande tabel is te zien, bedroeg de kasgeldlimiet in 2015 € 20,2 miljoen.  
Het verloop van de netto vlottende schuld ten opzichte van de kasgeldlimiet is in onderstaande tabel 
weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt worden dat de kasgeldlimiet in het eerste kwartaal van 
2015 is overschreden. 
  
Omschrijving  
(Bedragen x € 1.000) 

Realisatie 2015 

1
e
 kwartaal 2

e
 kwartaal 3

e
 kwartaal 4

e
 kwartaal 

(1.) Toegestane kasgeldlimiet in euro’s 20.214 20.214 20.214 20.214 

(2.) Vlottende schuld  < 1 jaar 22.572 14.322 5.840 1.331 
(3.) Vlottende middelen < 1 jaar 127 47 310 3.758 

Toets kasgeldlimiet: 
(4.) Totaal netto vlottende schuld  

   = (2) Vlottende schuld -/- (3) vlottende  
   middelen 

 
22.445 

 

 
14.275 

 

 
5.530 

 
-/- 2.427   

(5.a) Ruimte (+) 
(5.b) Overschrijding (-) 

 
-/- 2.231 

5.939 14.684 22.641 

 
Rentekostenverdeling  
De gemeente kent op concernniveau een rentebudget (hulpkostenplaats rente), waarop alle interne 
en externe renteverrekeningen worden verantwoord. De netto rentekosten worden op basis van de 
boekwaarde van de vaste activa via de renteomslag doorberekend aan de interne en externe 
producten. Ten behoeve van interne renteverrekeningen wordt het beleidskader Reserves en 
voorzieningen gehanteerd. Onderstaand is het overzicht opgenomen van de rentekosten en  
-opbrengsten in 2015 ten opzichte van zowel de begroting 2015 (na wijzigingen) als de jaarrekening 
2014.  
 
Bedragen x € 1.000 

Programma 
begroting en   
-rekening 

Lasten 
Programma  
begroting en  
-rekening 

Baten 

Rekening 
2014 

Begroting 
2015  

(na wijz.) 

Rekening 
2015 

Rekening 
2014 

Begroting 
2015 

(na wijz.) 

Rekening 
2015 

Rente vaste schuld 3.549 3.250 3.673 Uitzettingen  5  7 

Rente vlottende 
schuld 

54 -/- 239 13 Grondexploitaties 1.733 1.267 1.789 

Reserves en 
voorzieningen 

3.279 3.453 3.452 
Doorberekende 
rentelasten 

6.179 6.911 5.960 

Grondexploitaties 19  149     

Resultaat (voordeel) 1.016 1.714 469     

Rentelasten 7.917 8.178 7.756 Rentebaten 7.917 8.178 7.756 

 
Financieringstekort 
In de financiering van de gemeentelijke investeringen wordt deels door interne en deels door 
externe middelen voorzien. Per 31 december 2015 is er sprake van een financieringstekort van  
€ 6,7 miljoen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

 
Boekwaarde  
(Bedragen x  € 1.000) 

01-01-2014 01-01-2015 31-12-2015 

Investeringen:    
Grondexploitatie 52.350 56.076 46.705 
Overige investeringen 148.751 153.014 164.460 
Totaal investeringen (A) 201.101 209.090 211.165 

Financiering:    
Interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) 86.148 95.451 92.851 
Externe financieringsmiddelen (langlopende geldleningen en 
waarborgsommen)   99.818 118.837  111.605 
Totaal financieringsmiddelen (B) 185.966 214.288 204.456 

Financieringssaldo (B-A) -/- 15.135 5.198 -/- 6.709   

 
Vaste schuld 
Mutaties vaste schuld 
Vaste schuld ontstaat wanneer geldleningen worden aangegaan met een rentetypische looptijd van 
één jaar of langer. Daartoe wordt overgegaan wanneer de liquiditeitsplanning aangeeft dat er sprake 
is van een structurele financieringsbehoefte. In 2015 is het niet nodig geweest om nieuwe 
langlopende leningen aan te trekken.  
In onderstaande tabel is het verloop van vaste leningen o/g weergegeven. 
 
Omschrijving  
(Bedragen x € 1.000) 

2014 2015 

Stand per 1 januari  99.818 118.837 

Nieuwe lening  + 25.000 0 

Aflossingen -/-   5.981 -/-  7.232 

Stand per 31 december 118.837 111.605 

 
Renterisico vaste schuld 
In de Wet Fido is onder andere de renterisiconorm met betrekking tot de vaste schuld opgenomen. 
Deze norm dient decentrale overheden aan te zetten tot het spreiden van hun lange termijn 
renterisico door bij het samenstellen van de leningenportefeuille door middel van de verschillende 
rentetypische looptijden rekening te houden met deze normstelling. De renterisiconorm is bij 
ministeriële regeling vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar.  
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het renterisico in 2015 aan. Uit deze tabel blijkt dat 
we in 2015 ruimschoots onder de renterisiconorm zijn gebleven. 
 
Variabelen  
(Bedragen x € 1.000) 

Rekening 
2014 

Rekening 
2015 

Berekening renterisiconorm:   
Begrotingstotaal lasten 203.878 237.809 
Percentage gemeenten 20% 20% 
Renterisiconorm  40.776 47.562 

Berekening renterisico:   
Renteherzieningen 0 0 
Aflossingen 5.982 7.232 
Renterisico  5.982 7.232 

 Ruimte onder de rente risiconorm  34.794 40.330 
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Vaste uitzettingen 
Mutaties vaste uitzettingen 
Vaste uitzettingen zijn door de gemeente verstrekte geldleningen met een rentetypische looptijd van 
één jaar of langer. Dergelijke leningen worden enerzijds verstrekt in het kader van de publieke 
taakuitoefening, anderzijds in perioden waarin er sprake is van een liquiditeitenoverschot. Dit laatste 
komt echter - zeker de laatste jaren - niet of nauwelijks voor. In onderstaand overzicht staan de 
partijen vermeld aan wie door de gemeente Roosendaal in het verleden geldleningen zijn verstrekt, 
alsmede de restantschuld en de ontstaansgrond van de leningen.  
In 2015 is de lening aan Zwembad de Stok vervroegd afgelost in verband met de verzelfstandiging 
van het zwembad. Aan Borchwerf II CV is eind 2015 een lening verstrekt van € 7 miljoen.  
 
Geldnemer Bedragen x € 1.000 Ontstaansgrond 

31 december 2014 
Rekening 

31 december 2015  
Rekening 

ARAMIS 95 0 Privatisering 
Zwembad de Stok 4.767 0 Verzelfstandiging 
Leningen WWB 364 417 Uitvoering WWB 
Krediethypotheken WWB 253 206 Uitvoering WWB 
Leenbijstand WWB 572 433 Uitvoering WWB 
Gemeenteambtenaren 38 26 Arbeidsvoorwaarden 
Startersleningen 4.294 5.356 Volkshuisvesting 
Duurzaamheidsleningen 
Roosendaal 

162 661 
Volkshuisvesting 
(Woningverbetering) 

Monumentenfonds NV 990 600 Deelneming in NV 
Borchwerf II CV 0 7.000 Deelneming in BV / CV 

Totaal 11.535 14.699  

 
Debiteurenrisico op verstrekte leningen  
Aan het voor langere tijd verstrekken van middelen aan derden kleeft het gevaar dat deze derden op 
een onvoorzien moment niet meer aan hun aflossingsverplichting kunnen voldoen. 
Ten aanzien van geldleningen die verstrekt zijn in het kader van de publieke taak speelt het 
debiteurenrisico een ondergeschikte rol. Bij de besluitvorming is aan het maatschappelijk belang van 
het verstrekken van dergelijke leningen een hogere prioriteit toegekend dan aan het daarmee 
samenhangende financiële risico. Een constatering die overigens ook geldt ten aanzien van 
gegarandeerde geldleningen.  
 

Debiteurenrisico op openstaande vorderingen  
Naast langlopende vorderingen zijn er ook nog kortlopende vorderingen. Het gaat hierbij om drie 
groepen debiteuren. Voor ieder van deze groepen is een inschatting gemaakt van de mate van 
oninbaarheid van deze posten. Dit omdat de ervaring leert dat er altijd debiteuren zijn die hun 
vordering niet of niet volledig betalen. Voor het deel waarvan wij denken dat dit niet meer zal 
worden ontvangen, zijn voorzieningen gevormd. Het saldo van de voorziening is dus niet gerelateerd 
aan de hoogte van het totale debiteurensaldo; het saldo van de voorziening is gebaseerd op de 
ingeschatte risico’s. 
In onderstaande tabel is het saldo van de debiteuren weergegeven. Tevens is te zien voor welk deel 
een voorziening vanwege oninbaarheid is gevormd. 
 
Vorderingen 
(Bedragen x € 1.000) 

31 december 2014 31 december 2015 

Saldo 
debiteuren 

Voorziening 
oninbaarheid  

Saldo 
debiteuren 

Voorziening 
oninbaarheid 

Debiteuren algemeen 4.127 465 4.850 466 
Debiteuren belastingen 4.222 168 3.779 232 
Debiteuren sociale zaken 3.224 1.808 3.316 1.899 

Totaal 11.573 2.441 11.945 2.597 
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Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)  
De in de wet HOF vastgestelde macronorm wordt doorvertaald naar individuele gemeenten in de 
vorm van een individuele referentiewaarde, die een indicatie geeft van het maximale aandeel van 
een gemeente in het totale EMU-saldo van de decentrale overheden tezamen. Een individuele EMU-
referentiewaarde is dus geen norm, maar een indicatie die voornamelijk bedoeld is om het eigen 
EMU-saldo te monitoren en te beheersen. In 2014 was de individuele referentiewaarde voor de 
gemeente Roosendaal bepaald op -/- € 8.273.000. Voor 2015 zijn geen referentiewaarden te vinden. 
 
Onderstaand is de berekening van het EMU-saldo opgenomen voor de gemeente Roosendaal.  
 
Berekening EMU-saldo  
(Bedragen x € 1.000) 

Rekening 
2015 

Exploitatiesaldo vóór verrekening met reserves  10.148 
Bij:  
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie  8.272 
Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie  1.260 
Af:   
Geactiveerde investeringen in (im)materiële activa  22.112 
Lasten voorzieningen (transacties met derden)  3.861 

Berekend EMU-saldo -/- 6.293 

 
Het EMU-saldo van de gemeente Roosendaal is negatief. Dit betekent dat er - op kasbasis - meer geld 
is uitgegeven dan ontvangen.  
 
Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)  
De wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door hen opgerichte 
gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten 
aanhouden bij het ministerie van Financiën. Er is een (kleine) vrijstellingsgrens voor het afstorten van 
overtollige liquide middelen. Dit is het bedrag dat buiten de schatkist mag worden gehouden.  
Als het gemiddelde kwartaalbedrag van de positieve tegoeden minder is dan 0,75% van het 
begrotingstotaal bij aanvang van het boekjaar, mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan.  
In 2015 was dit gemiddelde kwartaalbedrag voor Roosendaal afgerond € 1,784 miljoen (zijnde 0,75% 
van € 237,8 miljoen).  
Door tijdige afstorting van overtollige liquide middelen in de schatkist in het 4e kwartaal van 2015 is 
Roosendaal in 2015 binnen de vrijstellingsgrens gebleven.  
De kwartaalgemiddelden in 2015 van de buiten de schatkist gehouden positieve liquide middelen zijn 
in onderstaande tabel opgenomen. 
  
Periode Bedrag (* € 1.000) 

1
e
 kwartaal 2015       51 

2
e
 kwartaal 2015     268 

3
e
 kwartaal 2015     247 

4
e
 kwartaal 2015  1.182 
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PARAGRAAF 5. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de uitvoeringsplannen van de grootste groep 
kapitaalgoederen zoals deze staan vernoemd in de Programmabegroting 2015. Voor de groep 
gebouwen, binnen- en buitenaccommodaties, wordt verwezen naar de paragraaf 1. Vastgoed.   
 
Doel van het onderhoud is het duurzaam in stand houden en op de juiste tijd vervangen van 
kapitaalgoederen en daarmee het eventuele risico van kapitaalvernietiging tegen te gaan. 
Uitgangspunten daarbij zijn:  

 Wij houden de bestuurlijk vastgestelde kwaliteit van onderhoud in stand. 

 Wij streven naar een optimum tussen kosten en kwaliteit. 

 Wij sturen optimaal op de kwaliteit van onderhoud middels monitoringssystemen (waaronder 
ook de mening van inwoners). 

 
De uitvoeringsplannen worden jaarlijks vastgesteld in het OOR. Het vastgestelde vGRP is leidend voor 
de prioritering van projecten in het OOR. Omdat voor de kostendekking riolering een doorkijk is 
gemaakt over de totale levensduur van de riolering,  zijn de risico's beperkt. Het rioleringssysteem 
wordt gemiddeld eenmaal in de tien jaar geïnspecteerd.  
 
Bij het OOR - wordt aansluitend op het vGRP - een verdere integrale (technische, maatschappelijke 
en bestuurlijke) afweging gemaakt voor de overige disciplines. Dit gebeurt op basis van de 
beschikbare onderhoudsbudgetten in relatie tot de technische noodzaak. Wanneer naast de 
financiële afweging ook maatschappelijke en/of bestuurlijke keuzes meespelen, kan dit betekenen 
dat projecten naar voren worden gehaald en andere projecten doorschuiven naar een later tijdstip. 
Al een aantal jaren constateren we dat niet alle geprognosticeerde projecten ook daadwerkelijk 
worden gerealiseerd waardoor de uitnamen uit bestemmingsreserves van zowel het vGRP als het 
OOR niet conform planning worden gerealiseerd.  In 2015 zijn de volgende projecten niet tot 
uitvoering gekomen: 

 Asfaltonderhoud aan de Flintdijk en de Willem Dreesweg.  

 De projecten die zijn vertraagd als gevolg van het niet openstellen van de Nelson Mandelaweg: 
Christiaan Huijgensstraat en Bredaseweg. 

 De baggerwerkzaamheden stedelijk water als gevolg van een langere voorbereiding van het 
Waterschap. 

 De Norbartlaan: vertraagd vanwege benodigd hydraulische herberekening.  
  

Begin 2016 heeft daarom een herprogrammering plaatsgevonden die erin resulteert dat eind 
2017/begin 2018 de uitgaven en werkzaamheden in pas lopen met de planning. Om flexibeler in te 
kunnen spelen op ontwikkelingen (denk aan vertragingen van projecten), wordt een extra aantal 
projecten voorbereid. Deze projecten liggen zodoende klaar om te worden uitgevoerd indien de 
geplande projecten niet conform planning worden gerealiseerd.  De wijze van kredietvotering wordt 
op deze nieuwe werkwijze afgestemd.  
 
De producten groen, verhardingen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, 
speelvoorzieningen, civieltechnische kunstwerken en gemeentelijke waterpartijen, onderhouden we  
op het CROW onderhoudsniveau C. Alleen voor de parken, invalswegen en de binnenstad, streven 
we een hoger onderhoudsniveau na, namelijk niveau B.  
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Bij verhardingen is sprake van achterstallig onderhoud. De komende tien jaar is gemiddeld  
€ 5,5 miljoen per jaar nodig terwijl er in de begroting € 4,3 miljoen beschikbaar is. Het achterstallig 
onderhoud wordt thans geraamd op € 5,1 miljoen. 
 
Bij verkeersregelinstallaties en speeltoestellen is geen structureel budget aanwezig voor het 
vervangen aan het einde van de technische levensduur. Voor verkeersregelinstallaties onderzoeken 
we de mogelijkheden om op termijn met minder installaties toe te kunnen. Indien dit niet het geval 
is, wordt de noodzakelijke vervanging opgenomen in het Investeringsplan. Bij speelvoorzieningen 
worden versleten speeltoestellen verwijderd in plaats van vervangen en als voorzieningen in een 
bepaalde buurt niet meer aansluiten bij de leeftijdscategorie worden ze verwijderd en elders ingezet.  
Daarnaast wordt bij de inrichting van de openbare ruimte gekeken naar het bieden van 
speelaanleidingen in plaats van de aanleg van traditionele speelvoorzieningen. 
 
Bij de gemeentelijke waterpartijen zijn, met uitzondering van de ontvangstplicht van de baggerspecie 
van het waterschap, er voor het toekomstig baggeren van de watergangen geen middelen 
gereserveerd. Vervangingsinvesteringen zijn nauwelijks aan de orde en treden vooral op bij oevers 
die permanent van een oeververdediging zijn voorzien. 
Voor het beheer en onderhoud van de duikers zijn geen middelen beschikbaar. 
 
Onderstaande tabel geeft de lasten weer ten opzichte van zowel de begroting 2015 (na wijzigingen) 
als de jaarrekening 2014.  
 

Kapitaalgoed  
(x 1.000) 
 

Programma Rekening 2014 Begroting 2015 Rekening 2015 

Riolering 4 13.050 11.135 10.634 

Openbare Ruimte: 
Wegen 
Verkeersregelinstallaties 
Civieltechnische kunstwerken 
Openbare verlichting 

 
4 
4 
4 
4 

 
7.379 

914 
197 

1.187 

 
10.064 

987 
793 
515 

 
5.035 

844 
263 
432 

Waterpartijen 4 213 797 403 

Groen 4 4.711 4.871 4.697 

Speelvoorzieningen 4 531 533 562 

Sportaccommodaties 2 2.366 2.110 2.063 

Totaal  30.548 31.805 24.933 
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PARAGRAAF 6. VERBONDEN PARTIJEN 

 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en 
risico’s van de gemeente als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de gemeente én 
financieel deelneemt én zeggenschap heeft. Roosendaal neemt zowel deel in rechtspersonen, tot 
stand gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet Gemeenschappelijke Regelingen als in 
rechtspersonen, gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.  
 
Visie en doelstellingen 
Onze doelstelling is te zorgen dat verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze hun 
doelstelling realiseren. Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij door een 
scheiding van klantrol (vakwethouder) en eigenaarrol (andere wethouder) en transparante 
overeenkomsten.  
 
Wij hebben de onderstaande doelstellingen ten aanzien van verbonden partijen: 

 Wij bewaken de continuïteit van de verbonden partij op korte en lange termijn. 

 Wij versterken onze positie ten opzichte van verzelfstandigde organisaties en realiseren een 
uniforme gedragslijn in de aansturing middels de regionale planning- en controlfunctie. 

 Wij maken binnen de financiële en inhoudelijke kaders, met zoveel mogelijk organisaties 
prestatieafspraken en leggen deze afspraken vast in dienstverleningsovereenkomsten. 

 Wij bewaken het nakomen van de prestatieafspraken met rapportages en accountgesprekken. 

 Wij beoordelen de positie van de verzelfstandigde organisaties, waarbij met name het nut van 
het handhaven van een zelfstandige positie wordt afgewogen tegen het zelf weer uitvoeren, 
uitbesteden aan de markt of het volledig privatiseren. 

 
Het bewaken van de continuïteit van de deelnemingen vindt plaats op basis van een tweetal 
indicatoren opgenomen in onderstaande tabel, te weten de liquiditeits1- en solvabiliteitsratio2.   

 
Doelstelling Indicator Realisatie 

2014 
Begroting 

2015 
Realisatie  

2015 
Theore-
tische 
norm 

Bewaken van de continuïteit 
van de verbonden partijen op 
korte termijn 

Percentage partijen met 
een voldoende 
liquiditeitsratio  

71 % 67% 70 % 100% 

Bewaken van de continuïteit 
van de verbonden partijen op 
lange termijn  

Percentage partijen met 
een voldoende 
solvabiliteitsratio  

86 % 86% 71 % 100% 

 
Voor gemeenschappelijke regelingen geldt het gemeentelijke weerstandsvermogen uiteindelijk als 
buffer. Zij kunnen derhalve volstaan met een klein eigen vermogen in relatie tot het totale vermogen 
en hoeven dus geen omvangrijke reserves aan te houden. Mede in dat licht is door de 
Bestuurscommissie Middelen van de Regio West-Brabant in het voorjaar van 2011 een normenkader 
opgesteld, op grond waarvan - voor zover in deze van belang - het aanhouden van reserves door 
gemeenschappelijke regelingen aan banden wordt gelegd. Dit heeft uiteraard een negatief effect op 
de liquiditeit- en solvabiliteitsratio. 

 
  

                                                      
1
 De liquiditeitsratio geeft aan of een deelneming op korte termijn in staat is aan de betalingsverplichtingen te voldoen. De score voor liquiditeit wordt 

bepaald aan de hand van de zgn. current ratio: de verhouding van de vlottende activa ten opzichte van de vlottende passiva. Een score van 1 (waarbij de 
kortlopende schulden betaald kunnen worden uit de vlottende activa) wordt als voldoende aangemerkt. 
2
 De solvabiliteitsratio geeft aan of een deelneming voldoende omvang van het eigen vermogen heeft in relatie tot het totale vermogen. De score voor 

solvabiliteit wordt bepaald aan de hand van de solvabiliteitsratio: de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen. Een score van 0,2 (waarbij dus 
20% van het in de activa geïnvesteerd vermogen uit eigen middelen is gefinancierd) wordt als voldoende beoordeeld. 
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Beëindiging of wijziging in bestaande participaties 
 
Zwembad De Stok BV’s 
In mei 2014 heeft het college besloten om de exploitatie van zwembad De Stok te privatiseren. De 
exploitatie van het zwembad zal met ingang van 2016 voor rekening en risico komen van 
Sportfondsen Nederland. In het kader van deze privatisering zijn de besloten vennootschappen 
Zwembad De Stok Eigendom BV en Zwembad De Stok Exploitatie BV per 31 december 2015 in 
liquidatie. 
 
Regionale Milieudienst (RMD) 
In 2012 is ingestemd met het liquidatieplan van de RMD. Per 1 januari 2013 zijn alle taken van de 
RMD door de Omgevingdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) overgenomen. De feitelijke 
liquidatie van de RMD heeft nog steeds niet kunnen plaatsvinden omdat het pand aan de Bovendonk 
nog niet is verkocht. Dit leidt er toe dat de activiteiten voor het in stand houden van het lege 
kantoorpand in 2016 doorlopen. Dientengevolge lopen ook de activiteiten voor een mogelijke 
liquidatie van de rechtspersoon RMD door. Met de kosten die hiermee gemoeid zijn is in de 
jaarrekening 2015 rekening  gehouden. 
 
Commanditaire Deelneming BV 
In juli 2014 heeft het college ingestemd met de vaststellingsovereenkomst tot ontbinding van de 
samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Proper Stok en Bouwfonds inzake de realisatie van 
Stadsoevers. Ontbinding van de overeenkomst heeft tot gevolg gehad dat in 2015 de Gemeente 
Roosendaal Commanditaire Deelneming BV is opgeheven. 
 
Nieuwe participaties 

 
Werkplein Hart van West-Brabant 
Per 1 januari 2015 is de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant gestart. Dit 
betreft een samenwerking op het gebied van werk en inkomen tussen de gemeenten Roosendaal, 
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. Het jaar 2015 was voor het Werkplein Hart 
van West-Brabant een integratiejaar. In 2015 maakte Roosendaal wel deel uit van de 
gemeenschappelijke regeling, maar voerde een eigen begroting en verantwoording. Vanaf 2016 
worden de activiteiten op het gebied van werk, inkomen en minimabeleid voor Roosendaal 
uitgevoerd door het Werkplein Hart van West-Brabant. Hierbij wordt gewerkt met een geïntegreerde 
begroting voor de zes deelnemende gemeenten.  

 
ICT West-Brabant-West (ICT WBW) 
Op 1 augustus 2015 is de gemeenschappelijke regeling ICT WBW  van start gegaan. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk 
op het gebied van ICT. De procesmatige en juridische inrichting van ICT WBW is in 2015 vormgegeven 
in diverse besluiten, verordeningen en inrichtingsdocumenten. De (juridische) afspraken over de 
dienstverlening zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze DVO heeft tot doel 
afspraken te maken tussen de deelnemers en de ICT WBW over de uitvoering van de ICT-taken door 
de ICT WBW en de beheersing van mogelijke risico’s verbonden aan deze wijze van uitvoering. 
 
West-Brabants Archief 
In 2015 is gestart met het intekenen van de contouren van de nieuwe archiefsamenwerking tussen 
de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal en het huidige Regionaal Archief West-Brabant. 
Onvoorziene omstandigheden daargelaten zal er met ingang van 1 juli 2016 een nieuw  
West-Brabants archief operationeel zijn.  
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Belangrijke ontwikkelingen verbonden partijen 
 
Parkeer Beheer Roosendaal BV 
Parkeerbeheer heeft in 2015 het proces van aanvragen en verstrekken van vergunningen aan 
bewoners gedigitaliseerd. In 2016 volgt het vergunningenproces voor bedrijven dezelfde weg. De 
openingstijden van de balie van het parkeerservice bureau zijn onder andere in verband hiermee 
teruggebracht. Met de besparingen in de organisatie is ook de aan de gemeente bij de 
begrotingsbehandeling 2016 toegezegde efficiencymaatregel volledig gerealiseerd. Verder is er door 
Parkeerbeheer fors geïnvesteerd in het mogelijk maken van 'kenteken parkeren' met als streefdatum 
voor invoering 1 april 2016. Samen met de binnenstadsorganisatie en in discussie met bewoners en 
ondernemers wordt momenteel veel aandacht besteed aan de beprijzing van het parkeren. In 2016 
zal dat mogelijk nog kunnen leiden tot een aangepast prijsbeleid. 
 
Werkplein Hart van West-Brabant 
Het economisch herstel heeft zich nog niet vertaald in een afname van het aantal 
bijstandsgerechtigden. In 2015 was er een toename van het aantal bijstandsgerechtigden met name 
als gevolg van de nieuwe instroom van Wajongers en oud-WSW’ers. De opgave van het Werkplein 
voor de middellange termijn is om in nauwe samenwerking met de WVS-groep invulling te geven aan 
de Participatiewet, waarbij bevordering van uitstroom en beperking van instroom de hoofdthema’s 
zijn. 

 
WVS-groep 
In het kader van de Participatiewet dient de WVS-groep haar organisatie om te bouwen van een 
sociale werkvoorziening  tot een leer-werkbedrijf. De activiteiten van het Werkplein Hart van West-
Brabant en de WVS-groep zijn communicerende vaten. Beide organisaties zullen hun activiteiten 
nauw op elkaar afstemmen. Dit zal onder andere resulteren in een ketenbegroting en een 
ketenbenadering voor de totale doelgroep.  
 
GGD West-Brabant 
De openbare of publieke gezondheidszorg is voor de gemeente Roosendaal in 2015 uitgevoerd door 
de GGD West-Brabant. Deze uitvoering is gebundeld in het basistakenpakket van de GGD. Binnen het 
pakket heeft de gemeente bij sommige producten gekozen voor een lokaal accent in de vorm van 
een specifieke interventie en/of extra inzet (onder andere JOGG, Plezier op School, RTA). 
In 2015 heeft de GGD West Brabant, na een proefperiode van twee jaar, besloten in het kader van de 
flexibilisering van het takenpakket van de GGD  de technische hygiënezorg uit het basistakenpakket 
te halen en voortaan afspraken per gemeente te maken. 
In 2015 is in goed overleg met andere jeugdgezondheidszorgaanbieders in de regio gestart met het 
voorbereiden van een nieuw basistakenpakket JGZ in West-Brabant per 1 januari 2017. 
Besluitvorming hierover vindt medio 2016 plaats. 

 
Regio West-Brabant (RWB) 
Op basis van de strategische agenda is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor de gemeente 
Roosendaal ligt de focus hierbij vooral op het ruimtelijk-economische domein. Daarnaast is in 2015 
de evaluatie van het Onderzoek- & Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) vastgesteld. Het O&O-fonds is 
mede noodzakelijk voor het realiseren van het Uitvoeringsprogramma. De uitgaven uit het fonds 
worden door het DB getoetst aan de beleidsregels die door het AB zijn vastgesteld.  Centraal in deze 
regels staat dat bijdragen een nadrukkelijke relatie moeten hebben met de doelen en ambities van 
de Strategische Agenda.  
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NV Rewin 
Op basis van de Regionale Detailhandelsvisie is in 2015 verder uitwerking gegeven aan het opstellen 
van de regionale uitvoeringsagenda detailhandel West Brabant. Tevens is een start gemaakt met de 
actualisatie van het regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen West Brabant. Dit moet in 2016 
leiden tot een vast te stellen nieuw regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen. 

 
Regionale Ambulance Voorziening  Brabant MWN (RAV) 
Door het bestuur van de RAV is eind 2015 besloten tot een onderzoek naar een mogelijke 
alternatieve rechtsvorm voor de huidige gemeenschappelijke regeling. De resultaten van dit 
onderzoek zijn in de loop van 2016 bekend. 
 
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 
In 2015 heeft de nadruk gelegen op de beoogde verbeteringen die zijn beschreven in het plan van 
aanpak ‘Naar een toekomstbestendige BWB’. 
Dit heeft onder andere geresulteerd in het teruglopen van de werkvoorraden, het verbeteren van de 
basisgegevens en van de geautomatiseerde toepassing en het vergroten van de digitale toepassing 
ervan. 

 
Omgevingsdienst Midden-West-Brabant (OMWB) 
Eind 2015 heeft het AB van de OMWB laten weten dat er een tekort wordt verwacht op de 
exploitatie van 2015 van ca. € 3 miljoen. 
Dit is mede aanleiding geweest om een onderzoek in te laten stellen naar de financiële situatie van 
de OMWB. Duidelijk is dat de deelnemers bij zullen moeten dragen aan het ontstane tekort. 
Momenteel is nog niet duidelijk welke verdeelsleutel hiervoor zal worden gehanteerd. In de  
Jaarstukken 2015 is rekening gehouden met een nog te betalen bijdrage in het tekort. 
 
Borchwerf II 
De Verbindingsweg tussen Majoppeveld en Borchwerf is in 2015 officieel geopend. In 2015 is op veld 
B kavel B01a (113.465 m2) verkocht aan LCP. LCP ontwikkelt op deze kavel een nieuw 
distributiecentrum voor Primark.  
Per 31 december 2015 liep de financieringsovereenkomst van Borchwerf II CV met de Rabobank af. 
In 2015 is daarom sprake geweest van herfinanciering.  Bij de BNG is een lening van € 11 miljoen 
aangetrokken, waarvoor de gemeente Roosendaal 50% garant staat. Voorts heeft de gemeente 
Roosendaal een lening verstrekt aan Borchwerf II CV van € 7 miljoen. 

 
NV Monumentenfonds 
Eind 2014 zijn de aandeelhouders van NV Monumentenfonds Brabant geïnformeerd over de 
financiële situatie van NV Monumentenfonds. Er dreigde toen een faillissement, deels als gevolg van 
de algemene ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en deels door het faillissement van de huurder 
van Kasteel Maurick medio 2014. In oktober en november 2014 heeft, in opdracht van de Raad van 
Commissarissen, een quick scan plaatsgevonden van de situatie en zijn voorstellen gedaan om een 
dreigend faillissement per ultimo 2014 te voorkomen door aanvullende afspraken te maken met de 
verstrekkers van achtergestelde leningen. 
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Met alle verstrekkers van achtergestelde leningen zijn afspraken gemaakt over de uitstel van betaling 
van de rente over 2014 evenals de opgebouwde renteachterstand van de jaren. Dit uitstel van 
betaling is verleend onder de volgende voorwaarden: 

 Uitwerking voor eind januari 2015 van drie scenario’s: liquidatiescenario, consolidatiescenario en 
groeiscenario.  

 Onderzoek naar de mogelijkheden voor een samenwerking met andere partijen. Tevens is door 
de Raad van Commissarissen opdracht gegeven aan de directie, te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om de rentelasten van de commerciële leningen te verlagen. In de 
algemene vergadering van aandeelhouders van 28 januari 2015 zijn de resultaten van de 
scenario’s besproken en is besloten om het consolidatiescenario verder op te pakken. 
In het kort komt het er op neer dat de organisatiekosten moeten worden gereduceerd, dat er 
een viertal kleinere panden wordt verkocht, dat kasteel Maurick weer wordt verhuurd en dat de 
achtergestelde geldleningen worden verlaagd door de uitgifte van nieuwe aandelen.  
Voor de gemeente Roosendaal betekende dit dat het saldo van de achtergestelde leningen werd 
verlaagd naar € 600.149 (was € 990.000) en werden 492 aandelen gekocht voor totaal € 492.000. 

 
Kadernota Verbonden Partijen 
In de raadsvergadering van 3 december 2015 is de regionaal opgestelde Kadernota Verbonden 
Partijen vastgesteld. Op initiatief van een aantal West-Brabantse gemeenten is de Kadernota 
Verbonden Partijen uit 2010 geactualiseerd. Deze geactualiseerde nota is via de 
gemeentesecretarissen ter besluitvorming aan de colleges en de gemeenteraden van de 19 RWB 
(Regio West-Brabant) gemeenten voorgelegd. In de nota staan zes kaderstellende spelregels.  
 
Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Momenteel wordt vanuit het Rijk de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van het BBV. Het BBV 
bevat regelgeving over de wijze waarop gemeenten en provincies hun begrotings- en 
verantwoordingsstukken moeten opstellen. Het nieuwe BBV moet worden toegepast bij de begroting 
2017 en moet ervoor zorgen dat de informatie die gemeenten opnemen in hun begroting en 
jaarstukken beter onderling te vergelijken is. 
Eén van de onderdelen van het nieuwe BBV is het onderwerp Verbonden Partijen. Volgens het 
nieuwe BBV moet in de teksten bij de beleidsprogramma’s ook ingegaan worden op de verbonden 
partijen. Daarbij moet aandacht besteed worden aan de wijze waarop de verbonden partij bijdraagt 
aan de doelstellingen van de gemeente. Ook moet meer inzicht in de risico’s van verbonden partijen 
worden gegeven. Bovendien moet de paragraaf Verbonden Partijen in de begroting en de 
jaarstukken meer kaderstellend van karakter zijn. Momenteel wordt binnen de gemeente 
Roosendaal gewerkt aan de implementatie van het nieuwe BBV. In de Programmabegroting 2017 zal 
het resultaat daarvan te zien zijn. 
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Nr Progr
amma 

Verbonden partij 
(vestigingsplaats) 

Publiek belang Deelneming Verwachte omvang Eigen 
Vermogen 2015 

Verwachte omvang Vreemd 
Vermogen 2015 

Financieel 
resultaat 
2015 

Omzet cq bijdrage 
gemeente 2015 

01-jan 31-dec 01-jan 31-dec 

1 P1 Stichting Administratie- 
kantoor dataland/BV Dataland 
(Gouda) 

Beschikbaarstelling van  
geo info voor en door 
gemeenten 

jaarlijkse bijdrage N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.v.t. 

 

2 P1 GR Veiligheidregio Midden en 
West Brabant (Tilburg) 

Intergemeentelijke  
samenwerking veiligheidzorg 

26 gemeenten € 22.268.982 € 21.345.529 € 41.015.403 € 38.510.430 € 1.186.554 € 4.415.886 

 

3 P1 GR Regio West-Brabant (RWB) 
(Etten-Leur) 

Intergemeentelijke 
samenwerking op aantal 
beleidsterreinen 

19 gemeenten € 482.000 N.B. € 11.803.000 N.B. € 0 € 1.114.397  
(incl. bijdrage Regiofonds, 

excl. bijdrage Rewin) 
 

4 P1 GR ICT West-Brabant West 
(Moerdijk) 

Verzorgen van ICT-beheer en 
-onderhoud 

4 gemeenten € - € - € - € 1.643.617 € 0 € 50.969 

5 P2 GR Regionaal Bureau 
Leerplicht (Breda) 

Samenwerkingsovereen-
komst voor uitvoering van  
de registratie van de 
leerplichtwet 

18 West-Brabantse 
gemeenten 

 € 130.979 € -  € 1.211.666 € 1.000.000 N.B. € 41.585 

6 P2 De Stok Eigendom BV 
(Roosendaal) 

Beheer zwembad Aandeelhouder 
100% 

€ 357.000 N.v.t. € 6.203.000 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

7 P2 De Stok Exploitatie BV 
(Roosendaal) 

Exploitatie zwembad Aandeelhouder 
100% 

€ 681.000 N.v.t. € 1.671.000 N.v.t. N.v.t. Subsidie: € 1.561.808 

 

8 P2 NV Monumentenfonds 
Brabant (Vught) 

Instandhouding 
monumentale kerk St Jan 

Aandeelhouder   
€ 492.000 

€ 6.029.686 N.B. € 5.596.424 N.B. N.B. N.v.t. 

 

9 P3 NV Rewin Versterking regionale 
economie door bedrijven te 
stimuleren in West-Brabant 
te investeren 

Aandeelhouder 9% € 542.645 N.B. € 4.250.154 N.B. N.B. 
€ 126.534 

 

10 P3 Roosendaal Borchwerf II BV 
(Roosendaal) 

Financiering Borchwerf II en 
gemeentegarantie 

Aandeelhouder 
100% 

€ 42.000 N.B. € 0 € 0 € 0 N.v.t. 

11 P3 Borchwerf II CV (Oud Gastel) Exploitatie Borchwerf II Aandeelhouder 
24% (indirecte 
deelneming) 

 € 10.728.000  € 2.364.000  € 14.861.764  € 24.524.927 -/-€314.000 N.v.t. 

 

12 P3 Borchwerf II BV (Oud Gastel) Exploitatie Borchwerf II Aandeelhouder 
25% 

 € 627.655  € 672.577  € 169.708  € 178.523 N.B. N.v.t. 
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Nr Progr Verbonden partij 
(vestigingsplaats) 

Publiek belang Deelneming Verwachte omvang Eigen 
Vermogen 2015 

Verwachte omvang Vreemd 
Vermogen 2015 

Verwachte 
fin resultaat 
2015 

Omzet cq bijdrage 
gemeente 2015 

01-jan 31-dec 01-jan 31-dec 

13 P3 GR Werkvoorzieningschap 
West-Brabant (Roosendaal) 

Sociale Werkvoorziening in 
West-Brabant  

9 gemeenten  
West-Brabant 

€ 2.253.000 € 2.782.000 € 5.355.000 € 4.681.000 € 529.000 
€ 17.253.827 

 

14 P3 Duurzaam Energiebedrijf 
Roosendaal BV (Roosendaal) 

Het realiseren en exploiteren 
van de Smart Climate Grid in 
de nieuwbouwwijk 
Stadsoevers 

Aandeelhouder 
100% 

N.B. N.B. N.B. N.B. € 0 N.v.t. 

15 P3 GR Werkplein 
(oprichting per 1 januari 2015) 

Zoveel mogelijk inwoners 
van de deelnemende 
gemeenten naar vermogen 
te laten participeren op de 
reguliere arbeidsmarkt, of 
indien dit niet haalbaar is, in 
de maatschappij 

6 gemeenten € - € - € - € - € 262.792 € 949.301 

16 P3 Stichting Beheer Borchwerf II 
(Oud Gastel) 

  Roosendaal,  
Halderberge, 
Ondernemers 
Borchwerf II 

 € 198.260  € 250.000 € 374.658  € 200.000 € 0 € 10.000 

17 P4 Parkeer Beheer Roosendaal 
BV (Roosendaal) 

Uitvoering parkeerbeleid en 
exploitatie  parkeergarages 
en vrachtwagenparking 

Aandeelhouder 
95% 

 € 1.227.935 N.B. € 20.477.730  N.B. N.B. € 880.363 

18 P4 NV Saver (Roosendaal) Afvalinzameling Aandeelhouder 
40% = 2.400 
aandelen 

 € 27.480.000  € 26.577.000  € 1.433.000  € 511.000 € 1.426.000 
€ 8.528.004 

 

19 P4 GR Omgevingsdienst Midden- 
en West-Brabant (Tilburg) 

Intergemeentelijke 
samenwerking  Milieu 

8 gemeenten -/- € 647.000 N.B. € 18.619.000 N.B. N.B. € 798.070 

20 P4 Regionale Milieudienst Milieutaken (in liquidatie) 6 gemeenten N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.v.t. 

21 P5 GR Openbare 
Gezondheidszorg (Breda) 

Openbare gezondheidszorg 
(GGD) 

26 gemeenten € 3.616.000 € 3.489.607 € 12.935.000 € 12.511.000 € 0 € 1.385.995 

 

22 P5 Regionale  Ambulance-
voorziening Brabant Midden-
West-Noord (Den Bosch) 

Verlenen van ambulancezorg 47 gemeenten € 10.021.771 € 9.857.272 € 23.194.622 € 26.673.090 -/- € 164.501 N.v.t. 

 

23 P6 Belastingsamenwerking  
West-Brabant (Etten-Leur) 

Heffing en invordering van 
belastingen en uitvoering 
van de wet WOZ 

8 gemeenten en  
1 waterschap 

€ 475.610 € 406.000 € 3.027.688  € 2.495.000 € 0 
€ 1.202.481 
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Nr Progr Verbonden partij 
(vestigingsplaats) 

Publiek belang Deelneming Verwachte omvang Eigen 
Vermogen 2015 

Verwachte omvang Vreemd 
Vermogen 2015 

Verwachte 
fin resultaat 
2015 

Omzet cq bijdrage 
gemeente 2015 

01-jan 31-dec 01-jan 31-dec 

24 P6 NV Brabant Water  
(Den Bosch) 

Watervoorziening Aandeelhouder 
4,06%= 112.630 
aandelen 

€ 483,8  
miljoen 

N.B. € 415,8  
miljoen 

N.B. N.B. N.v.t. 

25 P6 NV Bank Nederlandse 
Gemeenten, BNG  
(Den Haag) 

Overheidsfinanciering Aandeelhouder 1% 
= 56.862 aandelen 

€ 3.582  
miljoen 

N.B. € 149.923 
miljoen 

N.B. € 226 
miljoen N.v.t. 

 

26 P6 Verkoop Vennootschap BV 
(Den Bosch) 

Heeft de aan RWE gegeven 
garanties van de verkopende 
aandeelhouders van 
aandelen Essent 
overgenomen en instrueert 
de escrow agent voor de in 
escrow gestorte 
waarborgsommen 

Aandeelhouder 
(zeer gering)  
149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks. (0,0157%) 

€ 363,3  
miljoen 

 € 76,5  
miljoen 

 € 80  
miljoen 

 € 38,3  
miljoen 

€ 41  
miljoen 

N.v.t. 

27 P6 Publiek Belang 
Elektriciteitsproductie BV  
(Den Bosch) 

Betreft het 50% belang dat 
Essent had in NV EPZ die 
ondermeer eigenaar is van 
de kerncentrale in Borssele 

Aandeelhouder 
(zeer gering)  
149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks. (0,0157%) 

€ 1,6  
miljoen 

 € 1,6  
miljoen 

€ 107.800 € 112.800 -/- € 13.100 N.v.t. 

28 P6 CSV Amsterdam BV 
 (Den Bosch) 
(voorheen Claim Staat 
Vennootschap BV)  
 

Beheert de door Essent NV 
en Essent Nederland BV  
gecedeerde eventuele 
schadevergoedingvordering 
op de Staat der Nederlanden 
voortvloeiend uit de lopende 
procedure tegen de 
splitsingswetgeving 

Aandeelhouder 
(zeer gering)  
149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks (0,0157%) 

 € 8.500 € 25.600 € 36.000 € 33.700 -/- € 42.000 
N.v.t. 
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Nr Progr Verbonden partij 
(vestigingsplaats) 

Publiek belang Deelneming Verwachte omvang Eigen 
Vermogen 2015 

Verwachte omvang Vreemd 
Vermogen 2015 

Verwachte 
fin resultaat 
2015 

Omzet cq bijdrage 
gemeente 2015 

01-jan 31-dec 01-jan 31-dec 

29 P6 Enexis Holding NV  
(vh Essent NV Rosmalen) 

Transport en distributie van 
energie en instandhouding 
van netwerken daarvoor 
(voorheen onderdeel van 
Essent) 

Aandeelhouder 
(zeer gering)  
149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks (0,0157%). 
Agiores 2.436,3 
mio  

€ 3.516,7 
miljoen 

€ 3.607,7 
miljoen 

 € 2.900,3 
miljoen 

€ 3.471,7 
miljoen 

€ 223,1 
miljoen 

N.v.t. 

 

30 P6 Vordering op Enexis BV  
(Den Bosch) 

Bevat een lening van de 
aandeelhouders (voorheen 
van Essent Nederland BV) 
aan Enexis Holding NV 

Aandeelhouder 
(zeer gering)  
149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks. (0,0157%) 

€ 66.000  € 54.000  € 862,1 
miljoen 

€ 862,2  
miljoen 

-/- € 16.700 N.v.t. 

 

31 P6 CBL Vennootschap BV  
(Den Bosch) 

Vertegenwoordigt de 
verkopende aandeelhouders 
van aandelen Essent als 
medebeheerder van de 
escrow-rekening waarop 
gelden zijn gestort als 
waarborg 

Aandeelhouder 
(zeer gering)  
149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks (0,0157%) 

€ 8.843.169  € 8.843.169  € 96.553  € 105.577 € 27.071 N.v.t. 

 

Toelichting:  
Niet alle verbonden partijen hebben cijfers aangeleverd over eigen en vreemd vermogen. Indien dat het geval is, staat er N.B. in de betreffende cel. 
Voor de verbonden partijen die wel cijfers hebben aangeleverd, geldt dat het hier gaat om voorlopige cijfers. De jaarrekeningen van de verbonden partijen zijn, ten tijde van het opstellen van dit overzicht, nog niet 
gereed en / of gecontroleerd door de accountant. 
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PARAGRAAF 7. GRONDBELEID  

Visie en beleid 
Gemeente Roosendaal voert een situationeel grondbeleid, gebruikmakende van de tot haar beschikking 
staande publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten en inzet van eigen gronden, om een bijdrage 
te leveren aan goede ruimtelijke ordening in de gemeente Roosendaal.  
 
Het grondbeleid is uitvoerend beleid en dienstbaar aan het ruimtelijk beleid. Het grondbeleid is vastgelegd 
in de nota grondbeleid 2012 ‘investeren in ruimte’. De gemeente hanteert een marktconform 
grondprijsbeleid. De beleidsdoelstellingen ten aanzien van wonen zijn opgenomen in de door de 
gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie 2013 en de Woonagenda 2015. De gemeente Roosendaal is 
belangrijk binnen de lokale grondmarkt. Naast regisseur is de gemeente ook aanbieder van grond. 
 
Bestuursinformatie 
Voor lopende exploitaties in gebieden wordt in deze paragraaf de belangrijkste bestuurinformatie 
inzichtelijk gemaakt (art. 16 BBV), te weten:  

 Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert. 

 De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondexploitaties in relatie tot de risico’s van 
grondzaken. 

 Een onderbouwing van de geraamde winstneming. 

 Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. 
Op basis van deze gegevens kan het bestuur keuzes maken en zo nodig bijsturen. 
 
Aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert 
Roosendaal is door het aanbieden van haar gronden actief in de volgende deelgebieden: 

 De bedrijventerreinen Majoppeveld: de deelprojecten Majoppeveld Oost, deelgebied I en II zijn in 2015 
samengevoegd tot een grondexploitatie Majoppeveld. Alle gronden zijn bouwrijp gemaakt en 
verkoopklaar.  

 De gemeente neemt voor 25% deel in de Borchwerf II CV. De grondproductie van dit bedrijventerrein 
wordt uitgevoerd in een PPS constructie samen met Heijmans (50%) en de gemeente Halderberge 
(25%). 

 De woongebieden Gebrande Hoef in Moerstraten, de herontwikkeling in Heerle en het van Dregtplein 
in Roosendaal. De gronden zijn bouwrijp gemaakt en aangeboden voor verkoop. 

 Het woongebied Plantagebaan 179 in Wouw. Deze gronden zijn al verkocht, alleen nog niet juridisch 
geleverd in 2015. 

 Het woongebied en bedrijventerrein Bulkstraat in Wouw. Het bestemmingsplan is in het voorjaar 2016 
vastgesteld door de gemeenteraad. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt 
gestart met het bouwrijp maken van de gronden. De voorbereiding voor het bouwrijp maken van de 
gronden wordt naar verwachting in 2016 gestart. 

 Het woongebied Weihoek is in 2015 afgerond en het openbaar gebied is in beheer genomen. 

 Het woongebied Stadsoevers: de gemeenteraad heeft in december 2015 ingestemd met een ruimtelijk 
kader en een grondexploitatie. 

 
Roosendaal tracht door inzet van publiekrechtelijke instrumenten een doorslaggevende rol te spelen in het 
realiseren van een goede ruimtelijke ordening in de volgende deelgebieden:  

 Winkelcentra Tolberg, Dijkcentrum, Jumbo Beethovenlaan en de Rembrandtgalerij.  

 De woongebieden Plantagebaan 192-194,  Bloemschevaert en het eigendom van het Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap in Nispen.  
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Roosendaal heeft gronden verworven in de volgende deelgebieden: 

 Project ’t Zand: de gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met een ruimtelijk kader en een 
grondexploitatie. In de jaarstukken is dit project nog verantwoord onder niet in exploitatie genomen 
gronden (NIEGG). Het Zand komt in de ontwerpfase, waarbij het bestemmingsplan wordt aangeboden 
aan de gemeenteraad en waarbij voorbereiding plaatsvindt op het bouw- en woonrijpmaken van het 
gebied. 

 De parkeergarage Nieuw Markt. Dit project is in 2015 overgebracht van de bouwgronden in exploitatie 
naar de niet- in exploitatiegenomen gronden en wordt naar verwachting in 2016 afgewikkeld.   

 Verzamelcategorie verspreide complexen,  waaronder Gebrande Hoef 3e fase en Wouwseweg / 
Freijterslaan. De bestemmingsplannen van deze locaties zijn gewijzigd voor toekomstige ontwikkeling. 
Tot op heden zijn deze plannen niet in uitvoering genomen. De gronden van de Wouwseweg zijn 
gewaardeerd op € 295.000, per m2, dit is € 34,72 uitgaande van 8.497m2 van het gebied. De gronden 
van de Gebrande Hoef 3e fase zijn gewaardeerd op ca € 400.000, per m2 is dit € 51,04 uitgaande van 
7.837m2 van het gebied. 

 Verhoging kwaliteit van de binnenstad door ontwikkeling van de gronden in de Nieuwstraat.  
 
Financiële positie 
 
Beleidsuitgangspunten omtrent de reserve Grondexploitaties in relatie tot de risico’s van grondzaken 
Per te exploiteren gebied wordt een grondexploitatie opgesteld. Het uitgangspunt van de grondexploitatie 
is dat deze sluitend is. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat er risico’s aan de 
grondexploitaties zijn verbonden. De kans op verliezen leidt tot de noodzaak uit eventuele winsten een 
reserve op te bouwen, die aangesproken kan worden bij eventuele latere verliezen op de exploitatie. 
Binnen de bestemmingsreserve Grondexploitaties worden winsten en verliezen van exploitaties met elkaar 
verrekend. Het saldo van een exploitatiegebied komt in de bestemmingsreserve wanneer de exploitatie van 
het gebied wordt afgesloten. Verliezen worden genomen zodra ze worden geraamd.  
 
Onderbouwing van de geraamde winstneming in 2015 
In 2014 is de exploitatie van het gebied Kalsdonk afgesloten. Een deel van het gebied is daarbij overgegaan 
naar niet in exploitatie genomen gronden. Deze gronden zijn in 2015 verkocht voor commercieel gebruik ad 
€ 0,5 miljoen.   
 
In 2015 wordt een verlies verwacht van € 5,1 miljoen (was € 1,8 miljoen). De mutatie van € 3,3 miljoen 
ontstaat door: 

 € 1,3 miljoen vrijval door wijziging verliesgevende naar winstgevende exploitatie in deelgebied ’t Zand. 

 € 0,5 miljoen extra verliesgevende exploitatie Plantagebaan 179. 

 € 0,3 miljoen vormen verliesvoorziening door wijziging sluitende exploitatie naar verliesgevende 
exploitatie in deelgebied Bulkstraat Wouw. 

 € 2,9 miljoen presentatiecorrectie exploitatie Stadsoevers. Toekomstige bijdragen uit de algemene 
middelen zijn voorzichtigheidshalve opgenomen in de verliesvoorziening. Bijdragen al voorzien in de 
grondexploitatie en begroting. 

 € 0,9 miljoen vormen verliesvoorziening Majoppeveld door wijzigen exploitatie naar de meest 
voorzichtige taxatie.  

Verliesvoorzieningen worden gevormd uit en vallen vrij ten gunste van de bestemmingsreserve 
Grondexploitaties.  
 
Voorzien wordt een lagere rente door invoering nieuwe wetgeving Besluit Begroting & Verantwoording. Dit 
leidt tot een afname van de aan de grondexploitaties doorberekende rentekosten (1% lagere rente leidt tot 
een afname van de jaarlijkse rentekosten van € 0,5 miljoen) en daarmee tot verlaging van de 
verliesvoorzieningen.  
 
Borchwerf II CV verwacht een totaal resultaat van circa € 27 miljoen, waarvan reeds € 8 miljoen als interim 
dividend uitgekeerd. In 2015 is in de Borchwerf II CV € 8 miljoen winst genomen, maar is het dividend voor 
50% - aandeel gemeenten - nog niet uitgekeerd, maar functioneert als financiering voor de Borchwerf II CV. 
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Bestemmingsreserve Grondexploitaties 
De reserve is in 2015 in zijn geheel ingezet. Het verloop is als volgt: 
 

 2015 

Saldo per 01-01 236.985 

Stortingen 2.209.000 

Rente bijschrijvingen - 

Subtotaal 2.445.985 

Onttrekkingen / 
bestedingen 

-2.445.985 

Saldo 31-12 0 

 
In de bestemmingsreserve Grondexploitaties zijn in 2015 verwerkt: 

 € 0,9 miljoen verlies door het afboeken van formatiekosten en rentekosten op niet in exploitatie 
genomen gronden. Deze kosten mogen vanuit verslaggevingsvoorschriften niet worden geactiveerd. 

 € 0,5 miljoen winstneming door verkoop gronden voor commercieel gebruik in Kalsdonk. 

 € 1,3 miljoen voordelig door vrijval van de verliesvoorziening uit de nieuw vastgestelde grondexploitatie 
voor het woongebied het Zand. 

 € 0,4 miljoen uit de bestemmingsreserve Leefbare wijken en dorpen voor realisatie woongebied 
Plantagebaan 179 in Moerstraten. 

 € 0,9 miljoen voor het vormen van de verliesvoorziening van de grondexploitatie Majoppeveld. 

 € 0,7 miljoen voor het gedeeltelijk vormen van de verliesvoorziening van de grondexploitatie 
Stadsoevers. 

 
De gemeente Roosendaal kan door de presentatiecorrectie op Stadsoevers de komende jaren niet rekenen 
op positieve cijfers voor de bestemmingsreserve Grondexploitaties.   
Het voorstel is om de reserve Grondexploitaties op te heffen en de mutaties op grondexploitaties 
rechtstreeks ten laste te brengen van de algemene reserve. Voorstel volgt bij de aanbiedingsnota 
Programmabegroting 2017. Alsdan wordt ook een definitieve keuze gemaakt over het rentepercentage. 
 
De presentatiecorrectie op Stadsoevers wordt in vijf jaar afgebouwd. De bestemmingsreserve 
Grondexploitaties respectievelijk algemene reserve wordt in 2016 en 2020 verhoogd door de verkoop van 
gronden in de Bloemschevaert respectievelijk het afsluiten van de exploitatie in Heerle. Ook worden hogere 
opbrengsten uit grondverkopen Majoppeveld reëel geacht, echter voorzichtigheidshalve niet voorzien. 
Mutaties in overige jaren door het vrij laten vervallen en vervolgens voor eenzelfde bedrag inzetten van de 
verliesvoorziening in de exploitatie. 
 
Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie 
Het totale verwachte resultaat van de lopende grondexploitaties bedraagt op basis van netto contante 
waarde € 1,6 miljoen verlies. Ten tijde van de Jaarstukken 2014 werd nog een NCW verwacht van € 3,1 
miljoen. Dit resultaat zal naar verwachting en bij ongewijzigde omstandigheden in de tijd met de 
bestemmingsreserve Grondexploitaties worden verrekend. 
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Onderstaande tabel geeft de samenstelling weer: 
 

Bedragen x 1.000  Balans 
bedrag  
31-12-2015 

Te verwachten  
(na 01-01-2016) 

Verwacht 
jaar van 
afsluiting 

Te verwachten  
(na 01-01-2016) 

Resultaat 

Inkomsten Uitgaven Resultaat 
eind 
waarde 

Netto 
contante 
waarde  
(1-1-2016) 

Netto 
contante 
waarde  
(1-1-2015) 

Majoppeveld 21.164 26.530 3.031 2025 -1.173 -865 2.063 

Borchwerf II 10.626 10.626  2017  0 0 

Bedrijventerreinen 31.790 37.156 3.031  -1.173 -865 2.063 

Plantagebaan 179 744 195 15 2016 -584 -566 -129 

Herontwikkeling 
Heerle 

2.812 3.586 462 2020 72 62 1.149 

Gebr. Hoef 
Moerstraten 

1.149 1.336 402 2020 -372 -319 0 

Van Dregtplein 1.119 1.610 426 2017 9 9 3 

Stadsoevers           5.713 16.709 9.291 2025 65 48 0 

Wonen 11.537 23.436 10.596  -810 -766 1.023 

Bulkstraat 2.776 5.455 2.251 2023 5 4 42 

Diversen 2.776 5.455 2.251  5 4 42 

Totaal 46.103 69.047 15.878  -1.978 -1.627 3.128 

 
In de eindwaarde zijn alle kosten en opbrengsten verwerkt inclusief kostenstijgingen en te verwachte 
rentekosten. De netto contante waarde (NCW) is de eindwaarde omgerekend naar het heden (contant 
gemaakt). Voor een gebied met een nadelig saldo wordt voor de hoogte van de netto contante waarde een 
voorziening getroffen uit de bestemmingsreserve Grondexploitaties. 
 
Met behulp van het stoplichtenmodel, zoals in 2012 met de gemeenteraad is afgesproken, houden we 
vinger aan de pols. De mutatie in het resultaat van € 4,7 miljoen wordt veroorzaakt door: 

 € 0,4 miljoen lager resultaat in Plantagebaan 179 door wijziging in het programma naar een lager 
prijssegment. 

 € 3,8 miljoen lager resultaat in Majoppeveld Oost, Bulkstraat, Gebrande Hoef en Heerle door aanpassen 
van de verkoopprijzen naar lagere marktwaarde en spreiding van de uitgifte naar latere jaren. 

 € 0,5 miljoen lager resultaat door mogelijk terugbetalen Topper subsidie.  Deze is als correctie op de 
toekomstige opbrengsten in de grondexploitatie Majoppeveld opgenomen. 

 
Tot en met 2015 heeft de gemeente met betrekking tot veld B in Borchwerf II nog voor € 9 miljoen gronden, 
voor € 0,9 miljoen voorfinanciering en nog voor € 0,5 miljoen vastgoed verworven, welke door Borchwerf II 
CV worden vergoed. In het licht van de aantrekkende economie wordt er thans van uit gegaan dat de 
exploitatie per ultimo 2017 kan worden afgesloten. 
 
98% van het grondbezit wordt binnen afzienbare termijn uitgegeven. Voor de volgende jaren liggen de 
risico’s en kansen dan ook in de bestaande exploitatiegebieden. Deze risico’s en kansen zijn nog niet 
voorzien als verlies en dus ook nog niet financieel vertaald in de exploitaties. Ook in de bestemmingsreserve 
Grondexploitaties is met risico’s en kansen niet gerekend. Dat wil niet zeggen dat zij niet kunnen optreden.  
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PARAGRAAF 8. BEDRIJFSVOERING 

Algemeen 
Bij het raadsbesluit ‘Roosendaal in Ontwikkeling - onderweg naar 2020’ is de uitdaging voor onze 
gemeentelijke organisatie geschetst en de wijze waarop de organisatie in de toekomst moet functioneren. 
Onze externe en interne dienstverlening moet werken volgens dezelfde principes. Dienstverlening is alles 
wat we dat doen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, bestuur en elkaar.  
 
Op naar 2020 via drie veranderopgaven 
In 2020 werkt onze gemeentelijk organisatie  op een andere manier. Kernpunten van onze visie zijn: 

 De gemeente treedt terug naar de achtergrond en is slechts één van de vele partijen in het netwerk, 
kortom: samenwerken in een netwerksamenleving. 

 De betekenis van de gemeente als lokale organisatie wordt flexibeler. 

 Maatwerk en doeldenken in plaats van regeldenken. 

 Stimuleren zelfredzaamheid, verbinden van belangen en koppelen van belanghebbenden. 

 De gemeente faciliteert, stimuleert en investeert. 
 
Om dit te bereiken zijn in het kader van Roosendaal in Ontwikkeling drie veranderopgaven benoemd: 
 
1. Vergroten van flexibiliteit en mobiliteit 
Dit betreft het benutten van de mogelijkheden van digitalisering en het benutten van mobiliteit: uitstroom, 
doorstroom en instroom. Met als doel om in de toekomst blijvend te kunnen voorzien in de behoefte aan 
voldoende en kwalitatieve medewerkers. Eén van de aandachtspunten is het digivaardig en digibewust 
maken van medewerkers.  
 
Vernieuwende arbeidsvoorwaarden 
Eind 2014 is de gemeente Roosendaal overgestapt op HR21, het nieuwe landelijke 
functiewaarderingssysteem dat de VNG specifiek heeft laten ontwikkelen voor gemeenten. HR21 
ondersteunt via de beschreven (norm)functies brede inzetbaarheid van medewerkers, resultaatsturing, 
biedt mogelijkheden tot benchmarking, bevordert onderlinge mobiliteit tussen gemeentelijke organisaties 
en ondersteunt in die zin ook loopbaanmogelijkheden. 
 
Daarnaast is er eind 2014 een traject gestart dat moest leiden tot vernieuwende arbeidsvoorwaarden en 
een nieuw beloningsbeleid in onze organisatie.  Dit traject is inmiddels verbreed naar een regionale aanpak 
om de volgende redenen: 

 Bij de CAO-onderhandelingen is afgesproken dat alle gemeenten per 1 januari 2017 een Individueel 
Keuzebudget (IKB) moeten invoeren.  

 Tegelijkertijd is in de regio in 2015 een start gemaakt met de verkenning voor samenwerking binnen de 
D6 gemeenten (Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert).  

Om samenwerking en onderlinge uitwisseling van personeel te vergemakkelijken, heeft de D6 werkgroep 
P&O de opdracht gekregen om te bezien of de arbeidsvoorwaarden in de regio kunnen worden 
geharmoniseerd. In januari 2016 is de inventarisatiefase afgesloten, daarna worden diverse scenario’s 
uitgewerkt.  
 
Huisvesting 
In 2015 zijn de mogelijkheden voor nieuwe huisvesting van de gemeentelijke organisatie bekeken. Gezien 
de samenhang tussen de herontwikkeling van Mariadal en de alternatieve huisvesting van ambtenaren, 
verbindt het college besluitvorming over de huisvesting aan de plannen rond Mariadal. Dat betekent dat er 
in 2015 nog geen besluit is genomen. Dit proces wordt vervolgd in 2016.  
 
Tot slot zijn er in 2015 acties ingezet rond digivaardig en digibewust zijn van medewerkers. In 2016 wordt 
dit verder uitgewerkt.  
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2. Inzetten op samenwerken en netwerken 
Met betrekking tot de bedrijfsvoering wordt samenwerken (in de regio) het uitgangspunt. Dit betekent niet 
alleen met andere gemeenten, maar ook met onze partners in de samenleving. Onze ICT infrastructuur is 
daarbij ondersteunend en toereikend om plaats- en tijdonafhankelijk (samen) te werken en te netwerken. 
 
D6 samenwerking 
Roosendaal, Zundert, Rucphen, Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk zijn zes zelfstandige gemeenten. 
Afgekort als D6 vormen wij een netwerk van gemeenten die elkaar op allerlei gebieden kunnen helpen en 
versterken. Wij geloven in deze vorm van samenwerking en durven te doen en te delen. D6 richt zich op 
versterking van operationele taken en van bestuurlijke kracht in samenwerkingsverbanden. De gemeenten 
werken samen als een netwerk, er wordt niet gedacht aan zware juridische constructies of convenanten, we 
gaan gewoon samen aan de slag en trekken samen op waar dat zinvol, effectief en efficiënt 
is. Kostenbeheersing, krachtenbundeling, kwaliteitsverbetering en het opheffen van kwetsbaarheid zijn de 
achterliggende motieven voor de samenwerking. 
 
Werkplein 
Roosendaal participeert weliswaar al vanaf 1 januari 2015 in de gemeenschappelijke regeling (GR) 
Werkplein Hart van West-Brabant, maar de betreffende medewerkers op het sociaal domein zijn in het 
afgelopen jaar op detacheringsbasis werkzaam geweest bij het Werkplein. Met ingang van 1 januari 2016 
stopt deze detachering en treden deze medewerkers formeel in dienst van de GR.  
 
ICT samenwerking 
In 2015 is hard gewerkt aan een nieuwe mijlpaal voor de ingezette  ICT-samenwerking, namelijk de 
oprichting van de GR ICT-samenwerking West-Brabant West en de overgang van onze ICT-medewerkers 
naar die GR per 1 januari 2016. 
 
Archief 
Ook de samenwerking tussen ons gemeentelijk archief en het archief van Bergen op Zoom en het 
Streekarchief West-Brabant is in 2015 verder geïntensiveerd en moet in 2016 leiden tot de oprichting van 
een nieuwe GR. 
 
3. Slimmer en anders organiseren  
Dit betreft met name procesoptimalisatie van werkprocessen. In 2015 lag de focus op de processen van de 
drie decentralisaties. Deze processen zijn ontworpen conform de LEAN-methodiek, waarbij een verbinding 
is gemaakt met het zaakgericht werken binnen de gemeente. 
 
In 2015 zijn er tien processen lean en in het zaaksysteem operationeel gemaakt. De 3D processen, Bezwaar, 
Debiteuren en Starters & Duurzaamheidsleningen zijn hier enkele voorbeelden van. Acht grotere lean 
projecten lopen nog door en worden in de eerste helft 2016 afgerond. Denk dan aan OOR, 
Subsidieverstrekking en aan regionale Leerplicht.  
 
In 2016 komt naast het lean maken van dertien processen in het zaaksysteem de focus te liggen op minder 
instrumenteel en meer vanzelfsprekend. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de privacy in de andere 
processen dan de 3D. Er zal een actieve klantfeedback worden ingericht, waarbij de procesbeheerders 
ondersteund en begeleid worden om met deze feedback om te zetten in concrete verbeteracties in de 
processen. 
 
De Programmabegroting is vanaf 2015 digitaal beschikbaar via een gratis toegankelijke ‘begrotingswebsite’. 
Naast de gemeenteraad kunnen ook inwoners en ondernemers de begroting digitaal raadplegen.  
 
Juridische processen LEAN 
De processen bezwaar, beroep en klachtbehandeling zijn nagenoeg volledig lean gemaakt. Het landelijk 
project Landelijke Uitrol van Mediation bij Overheidsorganen (LUMO) waaraan we als gemeente deel 
zouden nemen is niet van de grond gekomen. Wij hebben daarom gekozen voor een andere aanpak.  
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Per 1 januari 2016 zijn we met een werkgroep geschilherkenners in onze organisatie aan de slag gegaan. Die 
werkgroep zal  allerlei  geschillen of geschillen die dreigen te ontstaan - dus niet alleen bezwaren of 
klachten - proberen op te lossen om daarmee juridische procedures te voorkomen. 
 
In het kader van juridische kwaliteitszorg zijn begin 2015 dertien aandachtsgebieden geformuleerd waar we 
concreet mee aan de slag zijn gegaan. Een eerste evaluatie heeft geleerd dat deze aandachtspunten 
nagenoeg allemaal succesvol zijn opgepakt en afgerond. Voor 2016 hebben we een nieuw concreet 
actieplan opgesteld. Ook dat zal eind dit jaar op behaalde resultaten worden geëvalueerd. 
 
Tevens gaan we het project Merkbaar minder regeldruk opzetten en vertalen in concrete acties. In 
deelprojecten zal hieraan vorm gegeven worden onder andere samen met inwoners en ondernemers. 
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PARAGRAAF 9. SUBSIDIEVERSTREKKINGEN 

Subsidies worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening Roosendaal die de 
gemeenteraad op 17 april 2013 heeft vastgesteld. In 2015 hebben we ingezet op subsidiëring van 
activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan het realiseren van de gewenste maatschappelijke 
effecten.  
 
Door het verstrekken van subsidies laat de gemeente haar beleid uitvoeren. Daarbij kan de gemeente 
ervoor kiezen het beleid zelf uit te voeren, samen te werken in de regio of de uitvoering in te kopen. Onder 
andere door de ontwikkelingen in het sociaal domein is het belangrijk een bewuste afweging te maken 
tussen de verschillende mogelijkheden. 
 
Voor de uitvoering van het subsidiebeleid zijn er per beleidsveld nadere regels opgesteld. 
Deze regels zijn gericht op activiteiten die bijdragen aan, door de gemeenteraad vooraf gestelde, 
beleidsdoelen - en effecten. Op basis van deze regels kunnen subsidies worden aangevraagd. Het 
subsidieproces wordt proactief vormgegeven met belangrijke partners, waardoor vooraf bekend is  welke 
activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en er op geanticipeerd kan worden. Over het proces is 
uitvoerig gecommuniceerd met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.   
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt volgens de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft en de eigen vastgestelde kaders.  
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarden. 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend 
betaalbaar gesteld wordt. 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige 
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt, daarbij moet worden 
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en 
verlofaanspraken en dergelijke. 
Voor personeelskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als 
die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 
(reorganisaties) dient wel een voorziening gevormd te worden. 
 
Balans 
 

Vaste activa 

 
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de 
openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen hebben een 
economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van 
middelen. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd.  
 
Immateriële vaste activa 
Onder immateriële vaste activa worden verstaan de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en 
het saldo van agio en disagio en de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De 
afschrijvingsduur van immateriële vaste activa is bepaald op hetzij maximaal de looptijd van de lening 
waarop de immateriële vaste activa betrekking hebben, hetzij op maximaal vijf jaar.  
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Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 BBV, worden lineair afgeschreven 
in maximaal het volgende aantal jaren conform de financiële verordening 2008  
(per 1 januari 2016 geldt een nieuwe financiële verordening).  

 40 jaar  Nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen. 

 40 jaar  Kantoren en bedrijfsgebouwen. 

 30 jaar  Sportvelden en -voorzieningen. 

 25 jaar  Rioleringen. 

 25 jaar  Renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, kantoren, bedrijfs- en     
schoolgebouwen. 

 20 jaar  Motorvaartuigen. 

 15 jaar  Technische installaties in bedrijfsgebouwen. 

 10 jaar  Veiligheidsvoorzieningen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, schoolmeubilair.  

 10 jaar  Tijdelijke terreinwerken, nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen. 

 10 jaar  Zware transportmiddelen, aanhangwagens, schuiten, personenauto’s, lichte  
motorvoertuigen. 

 10 jaar  Automatiseringsapparatuur. 

 Niet      Gronden en terreinen. 
 
Nadere voorschriften over afschrijving, waardering en registratie van vaste activa zijn vastgelegd in het 
vastgestelde activabeleid. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden, 
zoals bedoeld in artikel 65 lid 1 BBV, onafhankelijk van het resultaat ‘in aanmerking genomen’. Activa met 
een verkrijgingsprijs van minder dan € 15.000 (betreft totale investering en niet de individuele onderdelen) 
worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemde worden altijd 
geactiveerd. 
Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 BBV, worden verstaan 
investeringen in aanleg en onderhoud van: (inrichting) wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, riolen, 
groen en kunstwerken. 
 
Wanneer investeringen grotendeels worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval, 
dan worden deze investeringen voortaan op de balans opgenomen in een aparte categorie: de 
investeringen met economisch nut , waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden 
geheven. 
 
Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van 
bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij 
raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair 
afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de gemeenteraad aan te 
geven tijdsduur. De afschrijvingen vinden plaats conform het vastgestelde activabeleid. 
 
Een aantal gebouwen wordt nog afgeschreven op basis van een verwachte levensduur van 60 jaar in plaats 
van de gebruikelijke levensduur van 40 jaar. Naar onze inschatting is het effect hiervan niet van materiële 
betekenis, aangezien in het verleden de ondergrond van de gebouwen is afgewaardeerd tot nihil en de 
gebouwen op dit moment worden afgeschreven tot nihil terwijl feitelijk sprake is van een restwaarde.  
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Financiële vaste activa 
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen 
nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen’ in de zin 
van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen 
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. De 
geactiveerde bijdragen van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd 
met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief 
van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke 
taak. 
 

Vlottende activa 
 

Onderhanden werk 
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere 
marktwaarde. Voor het activeren van kosten bij niet in exploitatie genomen gronden moet een reëel en 
stellig voornemen bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd zoals bedoeld in de notitie 
grondexploitatie BBV (februari 2012). 
De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard 
verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard 
verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden 
afgewaardeerd naar marktwaarde per balansdatum. 
De als ‘onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 
vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die 
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- 
en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en 
beheerskosten. 
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van 
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de 
verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. 
Verliesvoorzieningen voor bouwgronden in exploitatie zijn gebaseerd op de geactualiseerde 
grondexploitaties en gewaardeerd tegen netto contante waarde.  
De bouwgronden in exploitatie worden jaarlijks per 31 december naar actuele inzichten herzien. 
Mogelijke scenario’s, zoals daling van de opbrengsten in de toekomst, worden meegenomen als risico’s en 
verwerkt in de benodigde weerstandscapaciteit bij de beoordeling van het weerstandsvermogen. 
 
Vorderingen en overlopende posten 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 
voorziening in mindering gebracht. De hoogte van de voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte 
inningskansen. 
 
Liquide middelen  
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
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Vaste passiva 

 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, dit geldt ook voor voorzieningen wegens 
oninbaarheid, deze worden met de nominale waarde van leningen en vorderingen verrekend. 
De onderhoudsvoorzieningen met egalisatie oogmerk zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te 
voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is 
gehouden met de kwaliteitseisen die geformuleerd zijn. In paragraaf 5 Onderhoud kapitaalgoederen is het 
beleid nader uiteengezet. 
 
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd wegens: 

 Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te  
schatten is. 

 Bestaande risico’s op balansdatum ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen 
waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is. 

 Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 
oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening 
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.  

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende aan personeelskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume. 
 
Langlopende schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De 
vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 

Vlottende passiva 

 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Borg- en garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de 
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans 
nadere informatie opgenomen. 
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BALANS MET TOELICHTING 
 
Balans per 31 december 2015 

 
            

  ACTIVA  
31-12-2014 31-12-2015 

  (x € 1.000) 

  
    

  

  VASTE ACTIVA 

    
  

    

  Immateriële vaste activa 
 

0 
 

0 

  
       Materiële vaste activa 

 
134.671 

 
137.335 

  Investeringen met economisch nut 103.808 
 

107.069 
 

  

Investeringen met economisch nut  waarvoor ter 
bestrijding van de kosten een heffing kan worden 
geheven 12.352 

 
11.299 

 

 

Investeringen openbare ruimte met 
maatschappelijk nut 18.511 

 
18.967 

   
         

      Financiële vaste activa 
 

17.336 
 

20.895 

    
      Kapitaalverstrekkingen 
      Deelnemingen 4.140 

 
3.688 

   Gemeenschappelijke regelingen 0 
 

0 
   Overige verbonden partijen 987 

 
1.861 

     
      Leningen 
      Woningbouwcorporaties 95 

 
0 

   Deelnemingen 848 
 

7.458 
   Overige verbonden partijen 4.766 

 
0 

   Overige langlopende leningen 5.218 
 

6.728 
     

      Bijdrage aan activa in eigendom van derden 1.282 
 

1.160 
     

      
       VLOTTENDE ACTIVA 

    
      Voorraden 
 

54.257 
 

47.732 

  Niet in exploitatie genomen bouwgronden 4.458 
 

6.252 
   Onderhanden werk waaronder  

      in exploitatie genomen bouwgronden 49.799 
 

41.480 
   Gereed product/handelsgoederen  0 

 
0 

 

        Uitzettingen met rente typische looptijd < 1 jaar 
 

9.607 
 

9.024 

  Vorderingen 9.526            9.024 
   Verstrekte kasgeldleningen 81 

 
0 

     
      Liquide middelen 
 

52 
 

19 

  Kas/banksaldi 52 
 

19 
     

      Overlopende activa 
 

27.002 
 

22.306 

  Nog te ontvangen bedragen 26.716 
 

21.824 
   Vooruitbetaalde bedragen 286 

 
482 

   
       Totaal activa 

 
242.925 

 
237.311 
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  PASSIVA 
31-12-2014 31-12-2015 

  (x € 1.000) 

  
    

  

  VASTE PASSIVA 

    
  

    

  Eigen vermogen 
 

71.022 
 

77.449 

    
      Algemene reserves 15.239 

 
19.067 

   Gerealiseerd resultaat 8.187 
 

7.258 
   Bestemmingsreserves 47.596 

 
51.124 

      
      

         
      Voorzieningen  
 

19.426 
 

19.580 

    
      Voorzieningen 19.426 

 
19.580 

     
        
      Vaste schulden met rente typische looptijd >1jaar 
 

119.087 
 

113.009 

    
      Obligatie leningen 2 

 
2 

   Onderhandse geldleningen binnenlandse banken 118.835 
 

111.603 
   Overige langlopende schulden 250 

 
1.404 

   
         

        
        
        
        
      VLOTTENDE PASSIVA 

    
      Netto vlottende schulden met een rente typische 
 

23.518 
 

14.186 

  looptijd < 1 jaar 
      

       Kasgeldleningen 0 
 

0 
   Rekening courant banken 10.756 

 
3.992 

   Overige kortlopende schulden 12.762 
 

10.194 
     

      Overlopende passiva 
 

9.872 
 

13.087 

    
      Nog te betalen bedragen 6.835 

 
9.538 

   Van Europese en of Nederlandse overheidslichamen 2.779 
 

2.773 
   (vooruit) ontvangen voorschot bedragen voor  

      uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die   
      dienen ter dekking van lasten in volgende   

    

  

bestedingsjaren. 
 

      Overige vooruit ontvangen bedragen 258 
 

776 
     

      Totaal passiva 
 

242.925 
 

237.311 

  
  

  
    Gegarandeerde geldleningen   403.977 
 

387.391 
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Toelichting op de balans 
 

Vaste activa 

 
Immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa zijn niet-stoffelijk van aard. In 2015 waren geen immateriële activa aanwezig. 
 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa zijn uitgaven met meerjarig nut die in meerdere jaren worden afgeschreven. 
 

Materiële vaste activa 
(x € 1.000) 

Boek 
waarde 
01-01- 
2015 

Investe-
ringen 

Inkom- 
sten 

Extra 
afschrij-
vingen 

Afschrij-
vingen 

Boek 
waarde 

31-12-2015 
 

Materieel vaste activa  
economisch nut 

      

Bedrijfsgebouwen 89.185 11.043  1.594 3.004 95.630 

Gronden en terreinen 7.322 2.532   128 9.726 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 

147    26 121 

Vervoermiddelen 108 6   42 72 

Machines, apparaten en 
installaties 

537 184  4 192 525 

Inventarissen 1.677 160   108 1.729 

Overige materiële activa 4.455 710   561 4.604 

Erfpachtgronden 
Boekwaarde stadsoevers van resp. 
bedrijfsgebouwen naar voorraden, 
en gronden en terreinen naar 
voorraden 

377 
 

 
 

-4.516 
-1.564 

   377 
 

-4.516 
-1.564 

 
Materieel vaste activa 
economisch nut waarvoor ter 
bestrijding van de kosten een 
heffing kan worden geheven 
 

 
12.352 

 
3.001 

 
2.969 

  
1.085 

 
11.299 

Materieel vaste activa  
maatschappelijk nut 

      

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken  

18.660 1.714 274  1.354 18.746 

Overigen 249    28 221 

Werk in uitvoering (OHW) -398 398    0 

Correctie onderhanden werken 
Nieuwerberg 

  -365   365 

Totaal 134.671 13.668 2.878 1.598 6.528 137.335 
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Belangrijkste investeringen/activeringen > € 100.000 economisch nut (€ 14,6 miljoen) 
Nieuwbouw VMBO Bovendonk 1      €     3.882.000 
Ondergrond VMBO school       €     1.000.000 
Zwembad De Stok gebouwen       €     3.665.000 
Ondergrond zwembad De Stok       €        681.000 
Zwembad De Stok gebouwen       €     3.665.000 
Turnhal Dynamo        €     1.127.000 
Dorpsstraat 71 revitalisering       €     1.057.000 
Atletiekbaan Thor        €        820.000 
Gezellelaan 13 uitbreiding twee leslokalen     €        718.000 
ICT software 2014 / 2015       €        629.000 
Nispenseweg 3 scenario Keep-Fit      €        303.000 
Inrichten atletiekbaan        €        110.000 
Renovatie Stadserf 1        €        141.000 
 

Voorts heeft in 2015 een presentatieaanpassing in de eindbalans plaatsgevonden van de boekwaarden 
stadsoevers van MVA naar  onderhanden werken  van -/- € 6.080.000.  
 

Investeringen economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven 
Als gevolg van een BBV wijziging zijn de uitgaven 2015 € 3 miljoen voor rioolinvesteringen  geactiveerd. 
Deze lasten worden nagenoeg  gedekt middels onttrekkingen  uit de daarvoor bestemde voorziening 
rioolinvesteringen.   
 
Belangrijkste investeringen in dit kader > € 100.000 
Van Beethovenlaan relining        €        711.000 
Professor Aalbersstraat / Dr. Nolensstraat     €        548.000 
Weissenbruchstraat vervangen riolering     €        418.000 
Wouwse Plantage verplaatsen gemaal      €        336.000 
Ettenseweg vervangen riolering       €        197.000 
Reconstructie deel riool Kalsdonk/Philipslaan     €        190.000 
Spoorhaven deel riool        €        157.000 
 
De reiniging is uitbesteed aan SAVER, Roosendaal koopt diensten in op contract. De investeringen worden 
door SAVER gedaan en zodoende is deze balanscategorie niet van toepassing.  
 
Belangrijkste investeringen > € 100.000 maatschappelijk nut (€ 1,7 miljoen ) 
Damwanden Schipbeek sectie 2a      €        486.000 
Vervangen CTK 2014        €        308.000 
Damwanden Halsegat        €        157.000 
Recreatieve Poort        €        156.000 
Fietspaden Landschappen van Allure      €        149.000 
Vervanging groot onderhoud CTK 2014      €        120.000 
 
Belangrijkste inkomsten (€ 2,9 miljoen) 
Diverse bijdragen uit voorziening Rioolinvesteringen                   €    2.969.000 
Presentatie correctie Nieuwerberg              -/- €        365.000 
Inkomsten restauratie Aquaduct en Nispensevaart    €          86.000 
Inkomsten fietspaden Landschappen van Allure     €          80.000 
Inkomsten Recreatieve poort       €          71.000 
 
Afschrijvingen  
De belangrijkste extra afschrijving hebben betrekking op respectievelijk Bovendonk 1 € 1.432.000 en Strijp 
27 uitbreiding tijdelijke lokalen (15e en 16e) € 115.000. Voorts bedragen de reguliere afschrijvingen op de 
totale materiële vaste activa € 6.528.000. 
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Financiële vaste activa     
   

Financiële vaste activa 
(x € 1.000) 

Boek 
waarde 

01-01-2015 

Vermeerde- 
ringen 

Verminde- 
ringen 

Aflossingen/ 
Afschrijvingen 

Boek 
waarde 

31-12-2015 

Kapitaalverstrekkingen      

Deelnemingen 4.140 492 415 37 4.180 

Overige verbonden partijen 987 2.271 1.889  1.369 

Leningen      

Woningbouwcorporaties 95   95 0 

Deelnemingen 990 7.000 390  7.600 

Overige verbonden partijen 4.766   4.766 0 

Overige langlopende vorderingen      

Langlopende geldleningen  
sociaal domein 
Langlopende geldleningen  
starters etc. 

1.189 
 

4.495 
134 

289 
 

1.849 

11 
 
 

411 
 

300 

1.056 
 

6.044 
134 

Bijdragen aan activa  
in eigendom derden 

     

Activa in eigendom derden 1.282   122 1.160 

Totaal 18.078     

Correctie risico afdekking  
voorziening leningen sociale zaken 

 
-600 

 
138 

 
44 

  
-506 

Correctie verliesvoorziening 
Monumentenfonds 

-142    -142 

Totaal 17.336 12.039 2.749 5.731 20.895 

 

De balanspost financiële vaste activa is in 2015 gestegen naar € 20.895.000. Ten opzichte van de 
beginbalans is sprake van een stijging van € 3.559.000. 
 
Belangrijkste vermeerderingen (€ 12.039.000) 
Lening Borchwerf II CV        €     7.000.000 
Startersfonds en Duurzaamheidsrekening VROM    €     2.271.000 
Aandelenkapitaal NV Monumentenfonds Brabant ( aankoop 492 aandelen ) €        492.000 
Starters- en duurzaamheidsleningen SNV     €     1.849.000 
Leningen WWB en leenbijstand BBZ      €        289.000 
Mutatie correctie verliesvoorzieningen      €        138.000 
 
Belangrijkste verminderingen (€ 2.749.000) 
Verminderingen inzake VROM startersfonds /VNG revolving fund  €     1.334.000 
Vermindering langlopende vordering HNG       €        415.000 
Verminderingen VROM duurzaamheidsrekening        €        555.000 
Deelname NV Monumentenfonds  ( afboeking achtergestelde geldlening ) €        390.000 
Overige kleine verminderingen en mutatie correctie verliesvoorzieningen    €          55.000 
 
Belangrijkste aflossingen (€ 5.731.000) 
Algehele aflossingen plaatsgevonden tot een bedrag van € 4.861.000, betreffende zwembad De Stok  
€ 4.766.000 en woningbouwcoöperaties € 95.000. Voorts aflossingen leningen WWB, krediethypotheken en 
leenbijstand tot een bedrag tezamen van € 411.000 en aflossingen voor  starters- , duurzaamheidsleningen 
en de bouwkredietregeling tot een bedrag van € 300.000. Tot slot hebben nog reguliere afschrijvingen 
plaatsgevonden bij activa in eigendom derden € 122.000. 
 
Roosendaal neemt deel in diverse rechtspersonen zoals NV ’s, BV’s en Gemeenschappelijke Regelingen. In 
een aantal daarvan is de gemeente enig eigenaar of meerderheidsaandeelhouder. In andere 
rechtspersonen neemt de gemeente slechts beperkt deel. Zie hiervoor paragraaf 6 Verbonden partijen.  
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De post leningen is als volgt te specificeren 
Lening Borchwerf II CV                 € 7.000.000 
Deelname NV Monumentenfonds ( na afboeking achtergestelde geldlening )     €    600.000 
              € 7.600.000 
Overige langlopende geldleningen 
Hypothecaire leningen aan ambtenaren         €      26.000      
Startersleningen (via SVN)             € 6.018.000 
Langlopende vordering Enexis           €    134.000   
Verstrekte leningen op grond van de WWB, etc.        € 1.056.000 
              € 7.234.000 
 
De in het verleden verstrekte bijdragen aan activa in eigendom van derden hebben betrekking op 
investeringen in welzijnsaccommodaties, waarop conform de begroting wordt afgeschreven. De resterende 
boekwaarde per 31 december 2015 bedraagt € 1.160.000. 
De verstrekte leenbijstand, BBZ en de krediethypotheken zijn verantwoord onder overige langlopende 
geldleningen. Het betreft een bedrag van € 1.056.000. Een gedeelte van de voorziening dubieuze 
debiteuren € 506.000 is bestemd ter afdekking van deze risico’s. Betreft € 103.000 voor leenbijstand en  
€ 403.000 voor BBZ. Voorts heeft een gedeeltelijke afwaardering van de deelname NV Monumentenfonds 
plaatsgevonden. Hiervoor is een aparte verliesvoorziening van € 142.000 aanwezig. Deze bedragen zijn in 
de presentatie van de balans in mindering gebracht als risicoafdekking voor de financiële activa.  
 

Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)  
De wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door hen opgerichte 
gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij 
het ministerie van Financiën. Er is een (kleine) vrijstellingsgrens voor het afstorten van overtollige liquide 
middelen. Dit is het bedrag dat buiten de schatkist mag worden gehouden.  
Als het gemiddelde kwartaalbedrag van de positieve tegoeden minder is dan 0,75% van het 
begrotingstotaal bij aanvang van het boekjaar, mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan.  
In 2015 was dit gemiddelde kwartaalbedrag voor Roosendaal afgerond € 1,784 miljoen (zijnde 0,75% van  
€ 237,8 miljoen). Door tijdige afstorting van overtollige liquide middelen in de schatkist in het 4e kwartaal 
van 2015 is Roosendaal in 2015 binnen de vrijstellingsgrens gebleven.  
De kwartaalgemiddelden in 2015 van de buiten de schatkist gehouden positieve liquide middelen zijn in 
onderstaande tabel opgenomen. 
  
Periode Bedrag (* € 1.000) 

1
e
 kwartaal 2015       51 

2
e
 kwartaal 2015     268 

3
e
 kwartaal 2015     247 

4
e
 kwartaal 2015  1.182 

 

Vlottende activa 

 
Voorraden 
 

Voorraden 
(x € 1.000) 

Boekwaarde 
01-01-2015 

Mutaties Boekwaarde 
31-12-2015 

Onderhanden werken grondexploitaties 56.077 -3.292 52.785 

Correctie verliesvoorziening ‘t Zand (NIEGG) -1.293 1.293 0 

Correctie verliesvoorziening Nieuwe Markt  
Correctie verliesvoorziening Plantagebaan 179 
Correctie verliesvoorziening Winkelcentra Grex 
Correctie verliesvoorziening Gebrande hoef 

-126 
-130 
-271 

 
-437 

-33 
-310 

-126 
-567 
-304 
-310 

Correctie verliesvoorziening Stadsoevers  -2.881 -2.881 

Correctie verliesvoorziening Majoppeveld  -865 -865 

Totaal 54.257 -6.525 47.732 
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Post onderhanden werken grondexploitaties  (€ 52.785.000)  
 

(x € 1.000)              Boekwaarde            Boekwaarde 
Complex 01-01-2015                                         31-12-2015 

 
complexen in exploitatie €  50.055   €  46.103 
 

Majoppeveld Oost € 18.047 €     18.989        
Borchwerf II   € 21.382 €     10.626      
Herstructurering Majoppeveld (1) € 2.111  €       2.176      

 Herstructurering Majoppeveld (2-4) € 12  €               1 - 
 Camping Wouwse Plantage € 709  €           744         
 Herontwikkeling Heerle  €    2.689  €        2.812       
Gebrande Hoef Moerstraten € 1.070  €        1.149    
Van Dregtplein € 1.299  €        1.119    
Weihoek € 43 - €               0  
Stadsoevers    €        5.713   
Bulkstraat € 2.658  €        2.776 
Nieuwe Markt parkeergarage € 121                 

 

complexen niet in exploitatie €    6.022   €     6.682    

       Tolberg Centrum € 98  €             156 
Plantagebaan 192-194 € 30  - €               25 - 
’t Zand € 4.389  €          4.643             
Bloemschevaart € 166 - €        74 - 
Dijkcentrum € 9  €               16          
Nieuwstraat € 950  €             950  
Verspreide complexen € 615  €             694 
Super XL € 97  €             112     
CPO Nispen € 60  €               80  
Rembrandtgalerij    €                 9 
Nieuwe Markt parkeergarage    €             121    

 
Totalen       €   56.077         €   52.785           

 
Er is op 31 december 2015 nog voor een totaal bedrag van € 5.053.000 aan verliesvoorzieningen aanwezig,  
voor NIEGG € 430.000 en € 4.623.000 voor in exploitatie genomen gronden. Dit bedrag wordt als correctie 
op de balanswaardering in mindering gebracht. Resumerend €  52.785.000  -/-  € 5.053.000 geeft   
€ 47.732.000. Voor een nadere toelichting per complex wordt verwezen naar paragraaf 7 Grondbeleid.   
 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
 

Vorderingen 
(x € 1.000) 

Saldo 
01-01-2015 

Saldo 
debiteuren 

Voorziening 
oninbaarheid 
corr. dwangs. 

Saldo 
31-12-2015 

 

Debiteuren algemeen 3.906 4.850 790 4.060 

Debiteuren belastingen 4.053 3.779 232 3.547 

Debiteuren sociale zaken 1.567 3.316 1.899 1.417 

Verstrekte kasgeldlening 81 0   

Totaal 9.607 11.945 2.921 9.024 
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Specificatie debiteuren 
Debiteuren algemeen           €  4.850.000 
Correctie dwangsommen                            -/- €     324.000 
Correctie voorziening oninbaarheid (privaatrechtelijk)             -/- €    466.000 
  €  4.060.000 
 
Debiteuren belastingen  €  3.779.000 
Correctie voorziening oninbaarheid (publiekrechtelijk)            -/-€      232.000 
  €  3.547.000 
  
Debiteuren sociale zaken  €   3.316.000 
Correctie voorziening oninbaarheid (sociale zaken)                  -/-€    1.899.000 
  €   1.417.000 
 
Totaal openstaande debiteuren (exclusief kasgeldlening)  €   9.024.000 
 
Op het debiteurensaldo heeft een correctie plaatsgevonden van € 324.000 op de openstaande vorderingen 
voor dwangsommen. Deze post heeft de aard van een voorziening voor dubieuze vorderingen.  
 
Specificatie debiteuren algemeen op ouderdom per 31 december 2015 
Korter dan 30 dagen       €    2.639.000 
Tussen 30 en 60 dagen       €       796.000 
Tussen 60 en 90 dagen       €         89.000 
Langer dan 90 dagen        €    1.326.000 
Totaal debiteuren algemeen      €    4.850.000  
 
Van het openstaande balanssaldo per 31 december 2015 debiteuren algemeen staat per 22 maart 2016 een 
resterend saldo open van € 3.777.000. 
 
Voor debiteuren algemeen zijn de volgende voorzieningen voor dubieuze debiteuren 
Voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen     €       466.000         
Voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen    €       232.000 
Totaal voorziening oninbare vorderingen algemeen   €       698.000  
 
Specificatie debiteuren sociale zaken  
WWB, BBZ, IOAW                                    €    3.235.000 
Overigen                                     €         81.000 
Totaal debiteuren sociale zaken                                    €    3.316.000 
 
Voor debiteuren sociale zaken zijn de volgende voorzieningen voor dubieuze debiteuren 
WWB                                    €       984.000 
BBZ, IOAW en overigen                                    €       915.000 
Totaal voorziening dubieuze debiteuren                                    €    1.899.000  
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Liquide middelen 
 

Liquide middelen 
(x € 1.000) 

Saldo 
01-01-2015 

Saldo 
31-12-2015 

Kas 9 4 

Banken 35 11 

Kruisposten 8 4 

Totaal 52 19 

 
Overlopende activa 
 

Overlopende activa 
(x € 1.000) 

Saldo 
01-01-2015 

Saldo 
31-12-2015 

Nog te ontvangen bedragen 26.670 21.791 

Vooruitbetaalde bedragen 286 482 

Overige tussenrekeningen 46 33 

Totaal 27.002 22.306 

 
Belangrijkste posten onder nog te ontvangen bedragen 
BTW vorderingen (m.n. BCF-declaratie bij het Rijk, wordt altijd op 30 juni voldaan) €     8.322.000 
Diverse nog op te ontvangen belastingen / heffingen BWB    €     2.525.000 
Bijdragen i.v.m. liquidatie exploitatie- en eigendoms BV De Stok   €     1.980.000 
Afrekening PGB jeugd 2015        €     1.886.000 
Bijdrage Verbindingsweg Borchwerf II CV (zie verloopoverzicht)    €     4.647.000 
Subsidie provincie afrekening Spodo (zie verloopoverzicht)    €        912.000 
Afrekening parkeergelden / naheffingen 2015      €        285.000 
Suppletieaangiften BTW / BCF 2009/2011      €        266.000 
Diverse subsidies Landschappen van Allure       €        265.000 
Provinciale subsidie rotonde Spectrum Rucphensebaan (zie verloopoverzicht)  €        213.000 
Subsidie MEE          €        147.000 
Proeftuin Stadsoevers 3 (zie verloopoverzicht)      €          99.000 
Diverse overige kleinere nog te ontvangen bedragen (o .a. COA en OMWB)  €        244.000 
           €   21.791.000 
 
 

Project Verbindingsweg 
Borchwerf 

Borchwerf Provincie Rijk Nog te 
ontvangen 
bedragen 

01-01-2015  3.735.000     2.228.000      2.228.000       8.191.000  

Ontvangen bedragen  
in 2015 

                           
-      -2.228.000   -2.228.000    -4.456.000 

Nog te ontvangen extra 
bedragen na 2015          912.000   912.000    1.824.000  

Nog te ontvangen op  
31-12-15 4.647.000          912.000                        -      5.559.000  
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Andere projecten Saldo 
01-01-2015 

 
Ontvangen 
bedragen 

Gemaakte 
kosten 2015 

Saldo 
31-12-2015 

Lasten 
gedekt uit 

BR 

Nog te 
ontvangen 
bedragen 

77210103 en 77210104 
Smart Climate Grid 1.397.000     1.571.000  174.000 0                  0                     0  

77210101 en 77210102 
Passerelle 1.386.000       

 1.296.000 
    112.000 -33.000               0        -55.000               0 

77210105 en 77210106 
Groene Ader Spoorhaven 1.276.000 

    902.000 
    500.000 272.000 

              
146.000 

 
47.000             99.000 

77210123 en 77210124 
Rotonde Spectrum- 
Rucphensebaan 

 211.000 
 
      

 

-1.000 
 
 

 213.000 
 
 

    3.000 

 

  213.000 
 
 

 

De post vooruitbetaalde bedragen is op 31 december 2015 hoger dan vorig jaar 
Kosten dyslexie diverse aanbieders      €        217.000 
Stichting Woonwagen beheer Zuid West Nederland 2016 tot en met 2019 €        150.000 
Overige diversen kleinere vooruitbetaalde bedragen    €        115.000         
          €        482.000 
 
De post overige tussenrekeningen € 33.000 betreft met name enkele voorschotten WWB/BBZ/IOAW en 
fietsplan. 
 

Vaste passiva  

 
Eigen Vermogen 
In november 2015 is een nieuwe meerjarendoorkijk  2015 tot en met 2020 informatief als onderdeel van de 
begrotingsstukken 2016 opgesteld. 
 
Reserves 
Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die na besluitvorming 
vrij te besteden zijn. Reserves worden onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves. 
 

Algemene reserves 
(x € 1.000) 

Saldo 
01-01-2015 

Vermeerde- 
ringen 

Verminderingen Saldo 
31-12-2015 

Algemene reserve 17.093  6.226 10.867 

Algemene risicoreserve 1.500   1.500 

Algemene saldireserve 742 898 727 913 

Risicoreserve sociaal domein 4.091 1.696  5.787 

Totaal 23.426 2.594 6.953 19.067 

 
Algemene reserve 
De algemene reserve is conform eerdere besluitvorming vermeerderd met het voordelig rekeningresultaat 
2014 van € 8.187.000. Het nieuwe saldo bedraagt op 1 januari 2015 € 17.093.000.  
De post verminderingen in 2015 € 6.226.000 is als volgt te splitsen in een storting bestemmingsreserve 
Decentralisatie-uitkeringen € 5.497.000 en een kwaliteitsimpuls naar bestemmingsreserve OOR € 398.000, 
een compensatiebudget ziektekosten € 113.000, budget bermbeheer N262 € 181.000 en een budget 
verdeling IZA-gelden 2015 € 37.000.  
Hierna resulteert een saldo van € 10.867.000. Waarin een geoormerkt bedrag van € 915.000 blijft zitten ter 
dekking van toekomstige kosten vakantiegeld IKB.  De minimale ondergrens van de algemene reserve is bij 
de eerdere nota Reserves en voorzieningen vastgesteld op € 6.500.000. 
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Algemene risicoreserve  
De algemene risicoreserve dient in eerste instantie voor afdekking van risico’s, zoals opgenomen in  
paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De algemene reserve dient als achtervang. Gezien 
de omvang van de risico’s is de huidige omvang van de algemene reserves vooralsnog toereikend, maar 
zeker niet omvangrijk. In dezelfde paragraaf wordt het weerstandsvermogen (weerstandscapaciteit -/- 
risico bedrag) uiteengezet. De ondergrens van de algemene risico reserve is bij de nota Reserves en 
voorzieningen vastgesteld op € 1.500.000. 
 
Algemene saldireserve  
Het doel van deze reserve is om begrotingsoverschotten cq. begrotingstekorten die zich voordoen bij de 
meerjarenbegroting tussen de diverse jaarschijven te egaliseren. Er heeft een storting van  
€ 898.000 conform begroting plaatsgevonden. De onttrekkingen zijn als volgt te splitsen: een 
kwaliteitsimpuls bestemmingsreserve OOR € 102.000 en een budget verhoging subsidieplafond sport  
€ 31.000. Voorts is vanuit de besluitvorming bij de Bestuursrapportage 2015 € 594.000 aangewend. 
  
 
Risicoreserve sociaal domein 
Deze nieuwe reserve is gevormd ter afdekking van toekomstige risico’s die voortvloeien uit de drie 
decentralisaties binnen het sociale domein. Voeding heeft in 2015 plaatsgevonden conform  de begroting 
van € 1.696.000. Op 31 december 2015 bedraagt het saldo van deze risicoreserve  
€ 5.787.000. 
 

Gerealiseerd resultaat 2015  
 

 
(x € 1.000) 
 

Saldo 31 december 2015 

 
Gerealiseerd resultaat  2015 
 

Voordelig    € 7.258 
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Bestemmingsreserves 
 

Bestemmingsreserves 
(x  € 1.000) 

Saldo 
01-01-2015 

Vermeerde- 
Ringen 

Verminde-
ringen 

Saldo 
31-12-2015 

Specifieke externe kosten RO 23  23 0 

Grote infrastructurele werken 87  -11 98 

Rijks- en gemeentemonumenten 924 101 81 944 

Nieuwbouw stadskantoor 7.932 893 83 8.742 

Nieuwbouw schouwburg 788 71 262 597 

Huisvesting onderwijs 14.443 -288 2.308 11.847 

Stimuleringsbijdragen 80  80 0 

Grondexploitaties 237 2.209 2.446 0 

Strategische verwervingen 42   42 

Gaswinst uitkering Essent 3.094  2.584 510 

Majeure opgaven /  
Leefbare wijken en dorpen 

7.361  5.279 2.082 

Flankerend personeelsbeleid 879 339 48 1.170 

Liquidatie uitkering Brandweer 315  159 156 

Winstuitkering HNG 2.077  416 1.661 

Courage 183  33 150 

Pilot bestrijding overlast coffeeshops 60  60 0 

Decentralisatie-uitkeringen 1.059 5.497 1.016 5.540 

Vervallen pachtopbrengsten Visdonk 1.377  406 971 

Mobiliteit 
Fondsen Agenda van Roosendaal 

421 
3.002 

173 221 
3.002 

373 
0 

Onderhoud stedelijke waterpartijen 297  297 0 

Onderhoud civieltechnische kunstwerken 77  77 0 

Onderhoud verhardingen 2.516  2.516 0 

Speelgelegenheden  316 316 0 

Kapitaallasten Vierhoeven 300 12 16 296 

Vastgoed 22 1.364 461 925 

Investeringsimpuls  9.693 1.807 7.886 

Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte  9.849 3.129 6.720 

750 jarig bestaan Roosendaal  25  25 

BR nog te bestemmen overschot begroting  389  389 

Totaal 47.596 30.643 27.115 51.124 
 

Specifieke externe kosten ruimtelijke ordening  
De onttrekking is gerelateerd aan de werkelijke uitgaven € 23.000, betreft met name kosten voor het 
ingezette traject van Woonvisie naar Woonagenda. 
 
Grote infrastructurele werken  
De vermindering  bestaat uit een eindafrekening voor de aanleg van de Passerelle -/- € 55.000 en de 
Rotonde Spectrum Rucpensebaan -/- € 3.000 en uitgaven voor de Groene Ader Spoorhaven € 47.000.  
Per 31 december 2015 is in deze bestemmingsreserve nog een bedrag van € 98.000 aanwezig. 
 
Rijks- en gemeentemonumenten  
De hoogte van deze bestemmingsreserve is eind 2015 € 944.000. De voeding € 101.000 heeft 
plaatsgevonden conform de begroting. De vermindering van € 81.000 betreft verstrekte subsidies ten 
behoeve van renovatie/onderhoud gemeentelijke panden.  
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Nieuwbouw stadskantoor  
Deze bestemmingsreserve is eind 2015 € 8.742.000 groot. Er heeft een storting plaatsgevonden conform de 
begroting van € 893.000. Voorts heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 83.000 ter afdekking van de 
kapitaallasten renovatie van het stadskantoor.  
 
Nieuwbouw schouwburg  
Deze beklemde reserve is destijds in het leven geroepen om exploitatielasten die voortvloeien uit gedane 
investeringen uit het verleden af te dekken.  
 
Huisvesting onderwijs 
De reserve heeft aan het eind van het jaar een omvang van € 11.847.000. Na de decentralisatie van de 
onderwijshuisvesting van het Rijk naar de gemeenten is deze reserve in het leven geroepen.  
De voeding is als volgt te specificeren: 
 
Reguliere storting         €      1.126.000 
Extra voeding conform Agenda van Roosendaal                      €         500.000 
Verlaging budget onderwijs               -/-  €     1.164.000 
Verlaging door taakoverheveling buitenonderhoud scholen           -/-  €        750.000 
                  -/-  €        288.000 
 
Er is in 2015 een bedrag van € 2.308.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve. De belangrijkste posten 
zijn respectievelijk de afdekking van kapitaallasten 2015 vanaf HPO 2005 € 1.855.000, diverse HPO 
kredieten voor tezamen een bedrag van € 453.000. De belangrijkste investeringen binnen dit bedrag zijn het 
verwijderen van de noodlokalen € 136.000, herstel van betonrot bij de Mytylschool  
€ 176.000 en tijdelijke lokalen Kroevendonk  € 98.000. 
 
Stimuleringsbijdragen 
Deze bestemmingsreserve  is opgeheven na een aangenomen raadsamendement bij de 
begrotingsbehandeling in november 2015. De aanwezige middelen € 80.000 zijn gestort in de 
bestemmingsreserve Mobiliteit.  
 
Grondexploitaties 
Deze reserve is bestemd voor het opvangen van risico’s en onvoorziene tegenvallers bij de 
grondexploitaties. In de bestemmingsreserve Grondexploitaties zijn  op 31 december 2015 geen middelen 
meer aanwezig. De omvang van deze bestemmingsreserve is in 2015 per saldo met € 237.000 afgenomen. 
De belangrijkste mutaties zijn als volgt te splitsen: 
 
Stortingen Vrijval verliesvoorziening ‘t Zand      €    1.293.000 
  Bijdrage Vitale wijken en dorpen      €       421.000 
  Exploitatieresultaat verspreide complexen     €       495.000 
            €    2.209.000 
 
Onttrekkingen  Vrijval  ter  dekking verliesvoorziening Majoppeveld   €        865.000 
  Vrijval ter gedeeltelijke dekking verliesvoorziening Stadsoevers  €        658.000 

Ophoging verliesvoorziening Plantagebaan 179    €        437.000 
  Vorming  verliesvoorziening Gebrande Hoef Moerstraten  €        310.000 
  Exploitatieresultaat Nieuwe Markt      €         94.000 
  Exploitatieresultaat Nieuwstraat 15      €         49.000 
  Ophoging verliesvoorziening winkelcentra     €          33.000 
            €     2.446.000 
Voor nadere informatie en analyses wordt verwezen naar paragraaf 7 Grondbeleid. 
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Strategische verwervingen 
De reserve dient ter dekking van de ten laste van de gemeente blijvende kosten van zowel strategische 
aankopen in het kader van gebiedsontwikkeling als aankopen ter opheffing c.q. beperking van overlast.  
In 2015 hebben geen mutaties plaatsgevonden. 
 
Gaswinst uitkering Essent   
Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen conform eerdere besluitvorming met betrekking tot de 
ontvangen afkoopsom gaswinst. Deze bestemmingsreserve is in 2015 conform de begroting belast met een 
onttrekking van € 2.584.000. Op 31 december 2015 is in deze bestemmingsreserve nog € 510.000 aanwezig.  
 
Majeure opgaven / Leefbare wijken en dorpen 
De reserve Majeure opgaven is opgeheven (samengevoegd) bij de begrotingsbehandeling 2015 in 
november 2014. Er heeft een doorstorting plaatsgevonden naar de bestemmingsreserve Investeringimpuls 
van € 4.849.000. Voorts conform besluitvorming Woonagenda 2015 een bijdrage aan de 
bestemmingsreserve Grondexploitaties van € 421.000 uit de resterende middelen Leefbare wijken en 
dorpen en kosten Rogep € 9.000. Daarna bedraagt het op 31 december 2015 resterende saldo  € 2.082.000. 
Het besluit over de naamswijziging van deze reserve heeft plaatsgevonden bij de laatste 
begrotingsbehandeling in de raad van november 2015. 
 
Flankerend personeelsbeleid 
Het saldo van deze reserve bedraagt eind 2015 € 1.170.000. Er heeft een storting plaatsgevonden vanuit 
het saldo van de hulpkostenplaats Voormalig personeel van € 339.000. De uitgaven in dit kader betroffen  
€ 48.000.  
 
Liquidatie uitkering Brandweer 
In 2015 heeft een onttrekking plaatsgevonden conform de begroting van € 159.000. Het resterende saldo 
op 31 december 2015 bedraagt € 156.000. 
 
Winstuitkering HNG 
In 2015 heeft conform begroting een onttrekking plaatsgevonden van € 416.000. 
 
Courage 
De uitgaven € 33.000 in 2015 hebben plaatsgevonden op basis van het aangenomen raadsamendement bij 
de begrotingsbehandeling in november 2015. Het genoemde bedrag is doorgestort naar de 
bestemmingsreserve Mobiliteit. 
 
Pilot bestrijding overlast coffeeshops 
Deze bestemmingsreserve  is opgeven door middel van een aangenomen raadsamendement bij de 
begrotingsbehandeling in november 2015. De aanwezige middelen € 60.000 zijn conform besluitvorming 
gestort in de bestemmingsreserve Mobiliteit.  
 

Decentralisatie-uitkeringen 
In het kader van de besluitvorming omtrent de bestemming van het rekeningresultaat 2014 heeft in 2015 
een storting plaatsgevonden in deze bestemmingsreserve van € 5.497.000 bestaande uit   
€ 738.000 restanten Decentralisatie-uitkering en € 4.759.000 betreffende gelden spoorzone Moerdijk-
Halderberge-Roosendaal.  
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Voorts hebben in 2015 de volgende onttrekkingen plaatsgevonden: 
Spoorzone MHR   €    529.000 
Centrum Jeugd en Gezin  €    251.000 
Jeugdzorg    €      71.000 
Taalcoaches    €      58.000 
Mantelzorg    €      32.000 
Armoede bestrijding   €      31.000 
Inburgering    €      28.000 
Diverse kleinere uitgaven  €      16.000 
     € 1.016.000 
Op de balansdatum 31 december 2015 resteert  hierna een saldo in deze bestemmingsreserve van  
€ 5.540.000. 
 
Vervallen pachtopbrengsten Visdonk 
Op basis van de begroting heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 406.000. 
 
Mobiliteit 
Op basis van een raadsamendement bij de begrotingsbehandeling in november 2015 heeft een extra 
storting plaatsgevonden van € 173.000. Voorts heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 221.000 voor 
parkeren. Het resterende saldo per 31 december 2015 bedraagt  € 373.000. 
 
Fondsen Agenda van Roosendaal 
De fondsen Agenda van Roosendaal zijn opgeheven (samengevoegd) bij de begrotingsbehandeling 2015 in 
de raad van november 2014. Er heeft een doorstorting plaatsgevonden van het resterende saldo naar de 
bestemmingsreserve Investeringimpuls van € 3.002.000. 
 
Onderhoud stedelijke waterpartijen, civieltechnische kunstwerken, onderhoud verhardingen 
Deze bestemmingsreserves zijn per 1 januari 2015 conform besluitvorming Verbindend beheren opgeheven 
en geïntegreerd in de nieuwe bestemmingsreserve OOR. In totaliteit is een bedrag van € 2.890.000 gestort 
in deze nieuwe reserve.  
 
Speelgelegenheden 
In deze bestemmingsreserve zijn eind 2015 geen middelen meer aanwezig. Er heeft in 2015 een storting 
plaatsgevonden van € 316.000. De uitgaven van € 316.000 hebben plaatsgevonden binnen de kaders van de 
beleidsnota Speelvoorzieningen en hebben betrekking op aspecten als onderhoud, beheer en vervanging. 
 
Kapitaallasten Vierhoeven 
Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen ter afdekking van een gedeelte van de kapitaallasten.  
De mutaties zijn conform besluitvorming Unielocatie Vierhoeven.  
 
Vastgoed 
Deze bestemmingsreserve is voor de egalisatie van winsten en verliezen in de gemeentelijke 
vastgoedportefeuille. Dit jaar is € 461.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve ter afdekking van de 
nadelige exploitatieresultaten van diverse vastgoedobjecten.  
De toevoegingen betroffen in zijn totaliteit € 1.364.000 en zijn als volgt te splitsen: 
Resterende verkoopwinsten van vijf vastgoedobjecten  € 1.120.000 
Storting voordelige exploitatie saldi diverse vastgoedobjecten € 244.000 
Op de balansdatum 31 december 2015 bedraagt het saldo van deze bestemmingreserve €  925.000.  
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Investeringsimpuls  
Deze nieuwe bestemmingsreserve is in het leven geroepen middels besluitvorming bij de 
begrotingsbehandeling 2015. De stortingen zijn als volgt te splitsen: 
Vanuit de opgeheven BR Majeure opgaven       €  4.849.000 
Vanuit de opgeheven BR Agenda van Roosendaal     €  3.002.000 
Reguliere storting         €  1.842.000 
           €  9.693.000 
De belangrijkste  uitgaven zijn als volgt te splitsen: 
Herinrichting Nieuwe Markt / binnenstadsorganisatie     €     574.000 
Kosten ambtelijke inzet binnenstad       €     340.000 
Speerpunt zorgeconomie        €     204.000 
Oprichtingskosten binnenstadsorganisatie      €     190.000 
Pilot gratis parkeren zondag        €     157.000 
Verbindingsweg Borchwerf-Majoppeveld      €     130.000 
Kosten Heerlijckheid Nispen        €     106.000 
Overige kleinere diverse uitgaven       €     106.000 
           €  1.807.000 
 
Op de balansdatum 31 december 2015 bedraagt het saldo van deze bestemmingreserve € 7.886.000.  
 

Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) 
Deze nieuwe bestemmingsreserve is in het leven geroepen middels besluitvorming in het kader van 
verbindend beheren bij de begrotingsbehandeling 2015. De stortingen zijn als volgt te splitsen: 
Samenvoeging van drie bestemmingsreserves   €    2.890.000 
Vanuit de opgeheven voorziening Openbare verlichting  €    1.115.000 
Reguliere storting      €    5.844.000 
        €    9.849.000 
 
De belangrijkste  uitgaven > € 100.000 zijn als volgt te splitsen: 
Asfaltonderhoud 2015      €       793.000 
Neutronweg en Protonweg     €       374.000 
Stepvelden en hoge Bergen     €       287.000 
Openbare verlichting 2014     €       225.000 
Bijdrage aan Spoorhaven     €       197.000 
Fietspad E- Bergen      €       136.000 
Reconstructie Kalsdonk / Philipslaan    €       132.000 
Omvorming en aanpassen groenvakken    €       116.000    
        €    2.260.000 
Diverse overige investeringen < € 100.000   €       869.000 
        €    3.129.000 
 
De werkelijke realisatie blijft in 2015 substantieel  achter bij de planning. Onderstaand een korte 
opsomming van aantal hoofdoorzaken: 

 Een aantal projecten was vertraagd als gevolg van het niet openstellen van de Nelson Mandelaweg, 
betreft Christiaan Huijgensstraat en de Bredaseweg  € 2,1 miljoen. 

 Vertraging Norbartlaan door een benodigde herberekening in verband met hydraulische 
werkzaamheden € 1,5 miljoen. 

 Vertraging asfaltonderhoud betreffende Flintdijk en Willem Dreesweg € 0,7 miljoen. 
 

De genoemde oorzaken hebben rechtstreeks een tijdelijk  financieel positief effect in 2015 tot gevolg op de 
uitputting van zowel de bestemmingsreserve OOR als de voorziening Rioleringsinvesteringen. Op basis van 
een aangepaste planning vindt in 2016 en 2017 een herprogrammering plaats met als doel de 
achterstanden in te lopen. Tevens heeft een evaluatie van het vGRP plaatsgevonden. Bij het opstellen van 
de nieuwe beheerkalender wordt aandacht besteed aan een realistische planning, zowel in tijd als in geld. 
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Op de balansdatum 31 december 2015 bedraagt het saldo van de bestemmingreserve OOR  
€ 6.720.000.  
 
750 jarig bestaan Roosendaal 
Deze bestemmingsreserve is gecreëerd voor de festiviteiten van het 750 jarig bestaan van Roosendaal in 
2018. 
 
Nog te bestemmen overschot begroting 
Betreft een reservering van een overschot conform besluitvorming  voor nog nader te bepalen uitgaven bij 
de Kadernota 2017. 
 

Voorzieningen 
Voorzieningen geven een schatting aan van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en 
verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van het optreden per balansdatum min of meer 
onzeker zijn.  
 

Voorzieningen 
(x € 1.000) 

Saldo 
01-01-2015 

Vermeerde- 
Ringen 

Verminde- 
Ringen 

Saldo 
31-12-2015 

Voorzieningen openbaar bezit 1.727 577 1.348 956 

Voorzieningen recreatie en sport 1.020 199 206 1.013 

Bedrijfsvoering/egalisatie 13.521 3.861 3.129 14.253 

Overigen voorzieningen 
Verliesvoorziening RMD 

3.158 525 
450 

775 2.908 
450 

Totaal 19.426 5.612 5.458 19.580 

 
Voorzieningen openbaar bezit 
De onder deze categorie vallende voorziening openbare verlichting is opgeheven bij besluitvorming over 
Verbindend beheren. Het beginsaldo per 1 januari 2015 (€ 1.115.000) is gestort in de nieuwe 
bestemmingsreserve OOR.  
 
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 
De stortingen ter hoogte van € 577.000 hebben plaatsgevonden vanuit de diverse kostenplaatsen.  
De uitgaven 2015 uit deze voorziening zijn als volgt te splitsen: 
OPV 2014 Installaties      €   89.000 
OPV 2014 Schilderwerk raadhuis    €   60.000 
OPV 2014 Diverse onderhoudswerkzaamheden   €   28.000 
OPV 2014 Dakbedekking     €   10.000 
OPV 2015 Installatie technisch onderhoud   €   20.000 
OPV 2015 Diverse onderhoudswerkzaamheden   €   15.000 
Diverse overige kleinere onderhoudswerkzaamheden  €   11.000 
        € 233.000 
 
Dit resulteert in een eindsaldo op 31 december 2015 van € 956.000. Ieder jaar wordt een beheerplan 
gemaakt en vastgesteld aan de hand van de beschikbare middelen in de begroting.  
Voor het beheerplan (OPV) wordt krediet gevoteerd dat wordt gedekt uit deze voorziening.  
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Voorzieningen recreatie en sport 
Aan de hand van het beheerplan buitensportaccommodaties vindt onderhoud plaats aan deze 
gemeentelijke buitensportaccommodaties. Deze voorziening omvat de volgende onderdelen:  
Voorziening onderhoud overige recreatie objecten  €          26.000 
Voorziening onderhoud sportpark Red Band   €        193.000 
Voorziening onderhoud sportaccommodaties   €        630.000 
Voorziening onderhoud binnensport    €        164.000 
        €     1.013.000 
 
De vier voorzieningen binnen het cluster recreatie en sport zijn in 2015 in zijn totaliteit gevoed met  
€ 199.000 vanuit de diverse producten. Er is tot een bedrag van € 206.000 aan uitgaven ten laste van deze 
voorzieningen gebracht. De belangrijkste uitgave hierin bedraagt € 187.000 voor het Beheerplan 
buitensportaccommodaties 2015-2019 betreffende de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark 
Vierhoeven.  
Op 31 december 2015 resteert in deze voorzieningen een totaalbedrag van € 1.013.000.  
 
Bedrijfsvoering/egalisatie 
De voorzieningen in dit kader zijn: 
Voorziening Exploitatie reinigingssector (art 44 lid 2 BBV)   €     3.015.000 
Voorziening Rioleringsinvesteringen (art 44 lid 1d BBV)    €     5.774.000 
Voorziening Resultaten rioolexploitatie (art 44 lid 2 BBV)   €     5.464.000 
          €   14.253.000 
Exploitatie reiniging 
Het saldo van de voorziening Exploitatie reiniging bedraagt op 31 december 2015 € 3.015.000. De afname 
van het saldo wordt veroorzaakt door een reguliere onttrekking van € 160.000.  
 
Rioleringsinvesteringen 
Het nieuwe OOR en vGRP zijn op deze voorziening van toepassing. Op 31 december 2015 bedraagt het 
saldo van deze voorziening € 5.774.000. Gestort is een bedrag van € 3.632.000. Betreft een reguliere 
storting van € 3.500.000 en een extra storting van € 132.000 om de toereikendheid te waarborgen.  De 
uitgaven bedroegen  € 2.969.000. De belangrijkste cq. grootste uitgaven > € 100.000 in dit kader betreffen 
de volgende werken, bijdrage aan vaste activa met betrekking tot: 
Investering Beethovenlaan relining      €       711.000 
Investering Prof. Aalberstraat / Dr. Nolenstraat     €        548.000 
Investering vervanging riolering Weissenbruchstraat    €        418.000 
Investering verplaatsen gemaal Wouwse Plantage    €        336.000 
Investering vervanging riolering Ettenseweg     €        197.000 
Investering reconstructie Kalsdonk  /  Philipslaan    €        190.000 
Spoorhaven         €        157.000 
   €     2.557.000 
Diverse overige bijdragen aan vaste activa m.b.t. investeringen < € 100.000  €        412.000 
   €     2.969.000 
 
De gerealiseerde uitgaven blijven achter bij de planningen, zie hiervoor de toelichting bij de 
bestemmingsreserve OOR.  
De rioolinvesteringen worden geraamd bij de jaarlijkse actualisatie van het OOR en zijn gebaseerd op de 
investeringsramingen die hiervoor in het vGRP worden opgenomen. De uitgaven 2015 zijn geactiveerd 
onder de nieuwe balanscategorie Investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan 
worden geheven. Ter dekking daarvan is een onttrekking gedaan uit deze daarvoor  bestemde voorziening 
Rioleringsinvesteringen.  
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Resultaten rioolexploitatie 
Het saldo van de voorziening Rioolexploitatie € 5.464.000 is in 2015 met € 229.000 gestegen door een 
egalisatiestorting. Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van toekomstige beheersexploitatie en 
onderhoudskosten volgens het vastgestelde vGRP. 
 

Overige voorzieningen 
Deze  voorzieningen zijn per 31 december 2015 als volgt te splitsen: 
Voorziening APPA pensioenbetalingen wethouders     €     1.998.000  
Voorziening frictiekosten verzelfstandiging Centrum voor de Kunsten   €        417.000 
Voorzieningen preventief onderhoud specifieke onderwijsgebouwen   €        376.000 
Overige kleinere voorzieningen projectsubsidies, sociaal voorz. fonds etc.   €        117.000 
           €     2.908.000 
Voorziening APPA pensioenbetalingen wethouders 
De voorziening is via een dotatie in 2015 van € 365.000 vanuit Programma 1 Besturen & Samenwerken op 
peil gebracht conform de laatste actuariële berekeningen. Voorts is ervoor een bedrag van € 44.000 
uitgegeven. Na deze mutaties bedraagt het saldo van deze voorziening op  
31 december 2015 € 1.998.000. Op termijn kan overheveling van dit budget naar het ABP plaatsvinden, 
nadat daarover landelijk overeenstemming is bereikt.  
 
Voorziening frictiekosten verzelfstandiging Centrum voor de Kunsten  
Deze voorziening is in het leven geroepen ter afdekking van de risico’s voor de verzelfstandiging Centrum 
voor de Kunsten. Het betreft frictiekosten als gevolg van de startersregeling , de van-werk-naar-
werktrajecten, overige transitiekosten en kosten flankerend personeelsbeleid.  In 2015 zijn er uitgaven in 
dit kader geweest tot een bedrag van € 301.000. Voorts heeft een afwaardering van deze voorziening 
plaatsgevonden  voor een bedrag van € 247.000. Dit bedrag is incidenteel vrijgevallen ten gunste van de 
exploitatie. Na genoemde mutaties bedraagt het saldo van deze voorziening op  
31 december 2015 € 417.000. 
 
Voorzieningen preventief onderhoud specifieke onderwijsgebouwen 
De voorziening is van toepassing op de schoolgebouwen die juridisch eigendom zijn van de gemeente en 
deel uitmaken van de onderwijscarrousel, de noodlokalen die eigendom zijn van de gemeente en verder de 
aanpassing en onderhoud van de inrichting van de gymzalen in Heerle en de Wouwse Plantage. De 
noodlokalen worden juridisch overgedragen aan de schoolbesturen. Zodra de onderwijscarrousel is 
afgerond, wordt het resterende saldo gestort in de bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs. In 2015 
heeft een storting plaatsgevonden van in totaal € 70.000. De uitgaven van € 82.000 bestaan uit 
onderhoudskosten aan gebouwen en technische installaties, met name voor de Fakkel. Hierna resteert op 
31 december 2015 een saldo in deze voorziening van € 376.000. 
 
Overige diverse kleinere voorzieningen 
Hierin zijn enkele kleinere voorzieningen begrepen betreffende Centrum voor de Kunsten, vervanging 
kunstwerken, project subsidies en het sociaal voorzieningsfonds voor het gemeentepersoneel. In deze 
voorzieningen tezamen zit op 31 december 2015 € 117.000. Dit bedrag is als volgt te splitsen: 
Kunst & Cultuur              €    48.000 
Sociaal voorzieningsfonds             €    60.000 
Projectsubsidies              €      9.000 
                €  117.000 
Getroffen verliesvoorzieningen 
Voor de aansluiting met de staat van reserves en voorzieningen (onderdeel voorzieningen) dient rekening 
gehouden te worden met de volgende balanscorrectie. Zowel aan de activa- als aan de passivazijde van de 
balans hebben de volgende correcties betreffende voorzieningen plaatsgevonden onder de posten 
voorraden € 5.053.000, financiële activa € 648.000, vorderingen sociale zaken 
€ 1.899.000 en overige vorderingen € 698.000. Voorts is in 2015 een aparte verliesvoorziening getroffen 
voor het te verwachten tekort voor de liquidatie afwikkeling van de Regionale Milieudienst.  
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Dit is  als volgt te specificeren: 
Verliesvoorziening ’t Zand      -  €               0    (ingezet in 2015 € 1.293.000) 
Verliesvoorziening Gebrande Hoef   -  €    310.000   (gevormd  in 2015 € 310.000) 
Verliesvoorziening Nieuwe Markt   -  €    126.000   (geen mutatie in 2015) 
Verliesvoorziening Plantagebaan   -  €    567.000    (verhoogd in 2015 € 437.000) 
Verliesvoorziening winkelcentra grex   -  €    304.000    (verhoogd in 2015 € 33.000) 
Verliesvoorziening Stadsoevers    -  € 2.881.000   (gevormd in 2015 € 2.881.000) 
Verliesvoorziening Majoppeveld   -  €    865.000    (gevormd in 2015 € 865.000) 
Verliesvoorziening achtergest. leningen monumentenf. -  €    142.000    (geen mutatie in 2015) 
Voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst               -  € 2.405.000    (verlaging 2015 € 3.000) 
Betreft vorderingen sociale zaken € 1.899.000 en  
financiële activa sociale zaken € 506.000   
Voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen -  €    466.000    (verhoogd in 2015 € 1.000) 
Voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen -  €    232.000    (verhoogd in 2015 € 64.000) 
Balans correctie i.v.m. getroffen verliesvoorzieningen -  € 8.298.000 
 
Verliesvoorziening afwikkeling RMD   -  €    450.000     
 
Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer 
Het verloop van de langlopende schulden wordt als volgt weergegeven: 
 

Langlopende schulden 
(x € 1.000) 

Saldo 
01-01-2015 

Vermeerde- 
Ringen 

Aflossing 
2015 

Saldo 
31-12-2015 

Onderhandse leningen 118.837  7.232 111.605 

Overige langlopende schulden 250 1.600 446 1.404 

Totaal 119.087 1.600 7.678 113.009 
 

In 2015 zijn geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken. Voorts bevat dit balansvolgnummer een 
bedrag van € 250.000 van AlleeWonen met langlopende terugbetaalverplichting voor de te verstrekken 
startersleningen. Op de aanwezige leningen is in 2015  afgerond € 7,2 miljoen afgelost. 
 
In 2016 is voor de bouw van het herontwikkelingsplan De Ververij een bouwdepot ontvangen van de 
Nederlandse Waterschapsbank N.V. van € 1,6 miljoen. Van dit bouwdepot zijn in 2015 twee termijnen 
uitbetaald aan de projectontwikkelaar. Voor dit project is door de gemeente € 1,6 miljoen 
gemeentegarantie gegeven ten behoeve van de Nederlandse Waterschapsbank NV aangezien de gemeente 
heeft bedongen dat de project geldstromen via een bankrekening van de gemeente dienen te lopen, is deze 
post in de balans van de gemeente opgenomen.  
 

Vlottende passiva 

 
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 
De specificatie van de kortlopende schulden luidt als volgt: 
 

Kortlopende schulden 
(x € 1.000) 

Saldo 
01-01-2015 

Saldo 
31-12-2015 

Crediteuren 10.001 5.537 

Kasgelden 0 0 

Rekening courant banken 10.756 3.992 

Waarborgsommen 2 1 

Tussenrekeningen 2.639 4.488 

Bijdrage onderhanden  werken 120 168 

Totaal 23.518 14.186 

 
  



 

115 

 

Saldo naar ouderdom 
Kleiner dan 30 dagen                       €  5.005.000 
Tussen 30 en 60 dagen                     - €       11.000 
Tussen 60 en 90 dagen                       €       57.000 
Groter dan 90 dagen                        €     486.000 
Totaal saldo                                      €  5.537.000 
 
Op 22 maart 2016 bedroeg het saldo openstaande crediteuren op 31 december 2015 nog slechts  
€ 349.000. 
 
Per balansdatum 31 december 2015 was er geen openstaande kasgeldlening (kort geld). De rekening 
courant BNG valt per 31 december 2015 aanmerkelijk lager uit in vergelijking met de beginbalans. 
De tussenrekeningen omvatten per balansdatum openstaande betalingen van sociale zaken met betrekking 
tot cliënten, loonheffing en ministerie SZW € 4.471.000 en openstaande betalingen CIN € 17.000. De 
bijdrage onderhanden werken betreft hoofdzakelijk lopende projecten met betrekking tot diverse 
samenwerkingsverbanden. Een specificatie van de nog te besteden gelden is als volgt onder te verdelen: 
Rekenkamer West-Brabant                        €   103.000 
Zorg, inkoop en informatie team                      €     65.000       
                          €   168.000 
 
Overlopende passiva 
Overlopende passiva hebben onder meer betrekking op in 2015 ontvangen bedragen, die betrekking 
hebben op een volgend boekjaar en bedragen (of inschattingen daarvan) die nog betaald moeten worden. 
 

Overlopende passiva 
(x € 1.000) 

Saldo 
01-01-2015 

Saldo 
31-12-2015 

Vooruit ontvangen bedragen 258 776 

Van Europese en of Nederlandse overheidslichamen  
(vooruit ) ontvangen voorschot bedragen voor 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen 
ter afdekking van lasten in volgende bestedingsjaren 

2.779 2.773 

Nog te betalen bedragen 6.835 9.538 

Totaal 9.872 13.087 

 
Vooruitontvangen bedragen 
BOM / Startersgebouw Leemstraat Roosendaal          €  405.000 
Bijstelling Algemene uitkering gemeentefonds          €  196.000 
Gelden Taskforce              €    83.000 
Subsidie Nedvang zwerfvuil vergoeding                €    61.000 
Diverse kleinere posten             €    31.000 
               €  776.000 
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Onderwerp Saldo 
01-01-2015 

Ontvangen 
Bedragen 

Vrijgevallen  
bedragen / 

terugbetalingen 

Saldo  
31-12-2015 

Onderwijsachterstanden 451.000 137.000  588.000 

RMC / LMC 29.000  29.000 0 

Inburgering/deel participatie budget 635.000  4.000 631.000 

Regeling verkeersmodel 47.000  47.000 0 

Regeling ISV geluid 500.000   500.000 

Cultuurlinc 31.000   31.000 

Kunstmenu 15.000  12.000 3.000 

Goedkope koopwoningen 45.000   45.000 

ISV 3 1.026.000  272.000 754.000 

Task  Force Brabant Zuid  43.000  43.000 

Geluidssanering  177.000  177.000 

Totaal van Europese en of Nederlandse 
overheidslichamen (vooruit) ontvangen 
voorschot bedragen voor uitkeringen 
met een specifiek bestedingsdoel die 
dienen ter dekking van lasten in 
volgende bestedingsjaren 

2.779.000 357.000 364.000 2.772.000 

Overige vooruit ontvangen bedragen 258.000 685.000 167.000 776.000 

Totaal vooruit ontvangen 3.037.000 1.042.000 531.000 3.548.000 

 
Nog te betalen bedragen 
De belangrijkste posten opgenomen onder nog te betalen bedragen zijn: 
Rente geldleningen 2015     €     1.967.000 
Afdrachten (LH/ABP/ZW/WAO/etc.) salarissen 2015  €     1.814.000 
Facturen AWBZ 2015      €        860.000 
DER        €        362.000 
Jeugd 2015       €        301.000 
Afrekening RTA Amarant / Koraalgroep 2015   €        270.000 
Facturen HBH 2015      €        250.000 
BWB afrekening vervolgingskosten 2015   €        222.000 
Verzekeren en verrekenen Jeugd 2015    €        109.000 
Overige nog te betalen kosten     €        527.000 
        €     6.682.000 
Overboekingsrekening verplichtingen naar 2015  €     2.856.000 
        €     9.538.000 
 
Genoemde overboekingsrekening omvat restantbudgetten waarvoor de prestaties reeds in 2015 zijn 
geleverd, maar waarvan de facturering pas in 2016 heeft plaatsgevonden.  
 
Door de gemeente gegarandeerde geldleningen 
Door de gemeente worden garanties gegeven voor betaling van rente en aflossing van bepaalde 
geldleningen. Deze betreffen leningen aangegaan door woningbouwverenigingen, instellingen in de 
gezondheidszorg en overigen ten behoeve van de financiering van vaste activa. Met betrekking tot de 
woningbouwverenigingen is het risico overgeheveld naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De 
gemeente heeft hierbij nog wel een achtervangfunctie. Het gaat hierbij om achtervang risico tot een bedrag 
van afgerond € 353 miljoen. 
De onder de verpleeg- en verzorgingstehuizen opgenomen gewaarborgde geldleningen van  
€ 0,7 miljoen betreft een drietal instellingen.  
 
Onder ‘overigen’ zijn onder andere opgenomen Parkeer Beheer BV (€ 17 miljoen), Borchwerf II          
(€ 5,5 miljoen), Stichting Schouwburg de Kring (€ 6,2 miljoen), De Ververij Roosendaal BV  
(€ 1,6 miljoen) en diverse overige sportverenigingen en sociaal culturele instellingen. 
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Het saldo van de ultimo 2015 gegarandeerde geldleningen bedraagt ruim € 387,4 miljoen (eind 2014  
€ 403,9 miljoen), waarvan door de gemeente geborgd € 386,9 miljoen betreft (99,8%).  
Het totale gegarandeerde bedrag is per saldo gedaald met € 16,5 miljoen (betreft het totaal bedrag van de 
aflossingen € 23,6 miljoen -/-  € 7,1 miljoen nieuwe garanties). Het totale gegarandeerde bedrag is conform 
de voorschriften buiten de telling in de balans gehouden. 
 
De specificatie van de gegarandeerde geldleningen is als volgt: 
 

Gewaarborgde geldleningen 
(x € 1.000) 

Oorspron- 
kelijk 

bedrag 

Saldo 
01-01-2015 

Vermeer- 
deringen 

Vermin- 
deringen 

Restant-
bedrag 

31-12-2015 

Waarvan 
gewaar-

borgd 

Woningbouwverenigingen 392.382 361.744  8.505 353.239 353.239 

w.o. achtervangfunctie WSW    ( 361.744 )    ( 353.239) 

Verpleeg- en 
verzorgingstehuizen 

2.800 803  71 732 732 

Overigen 74.538 41.430 7.100 15.110 33.420 32.961 

Totaal 469.720 403.977 7.100 23.686 387.391 386.932 

 

Onder de categorie overige is een aantal geldleningen opgenomen die voor 50% gewaarborgd zijn. 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Onderstaand een korte opsomming van enkele niet uit de balans blijkende verplichtingen.  
 
Verplichtingen aan eigen personeel 
Het per jaar over te hevelen aantal verlofuren is bij de gemeente Roosendaal bepaald op 104 uur maximaal 
per fte. De formatie omvang per 31 december 2015 bedroeg 412,6 fte. Het gemiddeld salariskostenniveau 
per fte bedraagt ongeveer € 66.500. Bij het Spoorboekje wordt uitgegaan van een gemiddelde 
productiviteitsnorm van 1.300 uur. Dit geeft een gemiddeld salariskostentarief van  
€ 51 per uur. Er is voor de aanname gekozen dat 50% van het maximaal over te hevelen verlofuren per 
balansdatum ook daadwerkelijk wordt overgezet naar een volgend dienstjaar. Dit geeft de volgende 
berekening 50% x 412,6 fte x 104 uur = afgerond 21.455 verlofuren. Hieruit volgt een niet uit de balans 
blijkende verplichting voor verlofuren van 21.455 uur tegen € 51 en dit bedraagt afgerond € 1.094.000.  

 
Grondexploitaties 
In het kader van de normale activiteiten van ontwikkelingsprojecten zijn er per balansdatum diverse 
verplichtingen aangegaan (aanbestedingen, grondaankopen etc.). Tevens zijn er, eveneens in het kader van 
de bedrijfsuitoefening, verkoopcontracten onder ontbindende voorwaarden afgesloten en/of opties hierop 
verleend. 
 
Bouwcombinatie Strukton Betonbouw-Rasenberg V.O.F. 
AKD heeft namens Roosendaal een gerechtelijke procedure opgestart, waarin een drietal gebreken 
betreffende de bouw van de parkeergarage onder de Nieuwe Markt aan de orde worden gesteld. De 
Bouwcombinatie heeft terugvorderingen ingesteld voor de bedragen € 351.600 en € 34.600, exclusief BTW 
en beiden te vermeerderen met rente. 
 
Kredietfaciliteiten BNG 
De maximale bovengrens van de door de BNG aan Roosendaal verleende kredietfaciliteiten bedraagt  
€ 20 miljoen. Hierop zijn zowel de Algemene Krediet als de Algemene voorwaarden van de NV Bank 
Nederlandse Gemeenten van toepassing.  
 
Naheffing Attero  
Betreft een mogelijke naheffing van Attero wegens het niet nakomen van de aanleververplichting van 
restafval. Het contract van de afvalverwerker Attero loopt tot en met 2017. Vanaf 2014 wordt er, door de 
invoering van gediffercieerde tarieven, minder afval aangeboden dan in 1997 afgesproken.  
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OVERZICHT LASTEN EN BATEN MET EEN TOELICHTING PER PROGRAMMA  
 
Overzicht van baten en lasten met toelichting: totalen per programma  
 

(x € 1.000) Begroting 2015 
voor wijziging 

Begroting 2015 
na wijziging 

Rekening 
2015 

Verschil rekening 
t.o.v. begroting  

Lasten     

Besturen & Samenwerken 21.918 22.663 21.070 1.593 

Leren & Ontwikkelen 22.616 22.480 21.128 1.352 

Werken & Ondernemen 51.600 60.929 59.021 1.908 

Wonen & Verblijven 57.281 77.249 65.315 11.934 

Zorgen & Stimuleren 21.151 51.843 48.393 3.450 

Totaal lasten programma’s 174.566  235.164 214.927 20.237 
Voordeel  

Baten     

Besturen & Samenwerken 1.564 1.765 2.334 569 

Leren & Ontwikkelen 2.855 3.615 3.835 220 

Werken & Ondernemen 39.662 22.918 23.557 639 

Wonen & Verblijven 40.821 45.900 42.852 -3.048 

Zorgen & Stimuleren 2.305 2.561 4.461 1.900 

Totaal baten programma’s 87.207 76.759 77.039 280  
Voordeel   

Saldi     

Besturen & Samenwerken -20.354 -20.898 -18.736 2.162 

Leren & Ontwikkelen -19.761 -18.865 -17.293 1.572 

Werken & Ondernemen -11.938 -38.011 -35.464 2.547 

Wonen & Verblijven -16.460 -31.349 -22.463 8.886 

Zorgen & Stimuleren -18.846 -49.282 -43.932 5.350 

Totaal saldi programma’s -87.359 
Nadeel   

-158.405 
Nadeel   

-137.888 
Nadeel   

20.517 
Voordeel   

     

Betalen & Financieren ( excl. 980 ) 89.747 142.191 144.316 2.125 
 

Gerealiseerd totaal saldo baten/lasten 2.388 
Voordeel  

-16.214 
Nadeel   

6.428 
Voordeel   

22.642 
Voordeel  

 

Onttrekkingen aan reserves 9.340 44.162 34.067 -10.095 

Toevoegingen aan reserves -12.546 -27.948 -33.237 -5.289 

Gerealiseerd resultaat -818 
Nadeel   

0 
Nadeel   

7.258 
Voordeel   

7.258 
Voordeel  
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Analyse rekeningresultaat ten opzichte van tweede bestuursrapportage 
 
Het gerealiseerd resultaat 2015 bedraagt € 7.258.000. De begroting 2015 - na alle wijzigingen inclusief de 
begrotingswijziging van de Bestuursrapportage 2015 - was sluitend. Onderstaand volgt een nadere analyse 
op hoofdlijnen van de ná de Bestuursrapportage 2015 ontstane belangrijkste voor- en nadelen  > € 100.000. 
 

Voordelen 

 
Overschot budget Zorg (Programma 5 Zorgen & Stimuleren) 
In het overgangsjaar 2015 heeft de implementatie van de decentralisaties 
plaatsgevonden en zijn  voor het eerst ervaringscijfers opgedaan. In de praktijk blijkt dat 
de gemeente beter in staat is de lokale zorgvraag en -aanbod op elkaar af te stemmen. 
Dit heeft in 2015 tot aanzienlijke besparingen geleid. Bij het opstellen van de 
Bestuurrapportage 2015 waren echter nog onvoldoende ervaringscijfers bekend,  
derhalve zijn de budgetten toen voorzichtig aangepast. 
De enkele jaren geleden ingezette kanteling van de Wmo heeft tot gevolg dat er minder 
beroep is gedaan op de algemene voorzieningen Wmo. Tevens zijn er minder aanvragen 
voor huishoudelijke hulp en beschermd wonen Wmo geweest. De totale besparing 
bedraagt circa € 1,8 miljoen. Daarnaast zijn in 2015 budgetten van de Wmo AWBZ 
gedecentraliseerd naar de gemeenten. Deze budgetten waren gebaseerd op 
‘verouderde’ data van het Rijk. De decentralisatie heeft tot gevolg dat de gemeenten 
beter in staat zijn de beschikbare middelen toe te wijzen. Dit betekent een besparing van 
€ 2,0 miljoen. Jeugdzorg toont een voordeel van € 1,4 miljoen, dit is hoofdzakelijk het 
gevolg van minder bestedingen aan Persoonsgebonden budgetten (PGB). Dit wordt met 
name  veroorzaakt doordat herindicaties hebben geleid tot lagere toekenningen. De 
budgetten van het Rijk zijn gebaseerd op gegevens uit 2012. Tevens zien we een 
verschuiving van PGB naar zorg in natura. 
 

 
€ 5.170.000 

  
Incidenteel voordeel privatisering exploitatie zwembad De Stok   
Betreft positieve voordelen vanuit de liquidatie resultaten: Exploitatie B.V. De Stok  
(€ 1.750.000) en Vastgoed B.V. (€ 230.000). Beide vennootschappen zijn eind december 
geliquideerd. Het voordelig resultaat ontstaat doordat de reserves uit de liquidatie 
balansen toevloeien naar de gemeente Roosendaal als 100% aandeelhouder. 
 

€ 1.980.000 
 

Overschotten  personeelkosten / studiebudgetten      
Dit voordeel is als volg te splitsen: 
Overschot totale salariskosten (exclusief voormalig personeel ) € 646.000 
Hogere terugontvangsten      € 474.000 
Hogere kosten personeel derden              - € 591.000 
        € 529.000 
Voorts een overschot op de studiebudgetten van  € 309.000 
        € 838.000 
Bovengenoemde verschillen betreffen totaaltellingen van de verschillende 
kostencategorieën. Genoemd voordeel is voornamelijk een gevolg van het niet of slechts 
gedeeltelijk opvullen van de aanwezige vacatureruimte bij de teams en de loonruimte bij 
de directie, het college van B&W en de gemeenteraad. Voorts is er sprake van hogere 
terugontvangsten voor detachering / flexpool en uitbesteding eigen personeel 
gedurende het jaar. Indien noodzakelijk heeft invulling van vacatureruimte 
plaatsgevonden met personeel derden tegen hogere tarieven. Het overschot op het 
studiebudget wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een gedeelte van alle 
geaccordeerde opleidingswensen niet is omgezet in een daadwerkelijke inschrijving en 
er is sprake van jaaroverschrijdende opleidingen die in delen worden gefactureerd. 
 

€ 838.000 
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Niet bestede middelen Decentralisatie-uitkeringen      
De belangrijkste overschotten van de reeds in de begroting geoormerkte gelden 
betreffen huishoudelijk hulp toelage, armoedebestrijding en combinatiefuncties. 
De overschotten met betrekking tot deze geoormerkte gelden worden jaarlijks bij de  
besluitvorming rondom de resultaatbestemming overgeheveld naar het volgende 
boekjaar. Bij de Bestuursrapportage 2015 was het overschot op de uitputting nog niet te 
voorspellen.  
 

€ 555.000 
 

Hogere gemeentefondsuitkering        
Het voordeel betreft de bijstellingen vanuit de decembercirculaire en de verwerking van 
verrekeningen met het Rijk betreffende 2013 en 2014. 
 

€ 250.000 
 

Hogere opbrengsten belastingen en lagere kosten WOZ uitvoering   
Met name veroorzaakt door lagere kosten voor uitvoeringskosten wet WOZ. Door uitstel  
van het Ministerie naar 2016 was de aanvankelijk geraamde verhoging van de WOZ 
kosten voor de huurbeschikkingen niet nodig. Tevens zijn er hogere ontvangsten van de 
BWB geweest inzake invorderingskosten. Tot slot vallen de belastingopbrengsten voor 
honden en reclame hoger uit. 
 

€ 227.000 
 

Per saldo voordeel op baten wegen    
De belangrijkste voordelen op dit product betreffen onder andere de daling van het  
energieverbruik Openbare verlichting als gevolg van het lagere lampvermogen, het  
structureel invoeren van dimmen en de invoering van ledverlichting. Voorts zijn bij dit  
product van belang de hogere opbrengsten voor zwerfafval en hogere legesopbrengsten  
door verbetering van de organisatie rondom kabels en leidingen.   
 

€ 224.000 
 

Per saldo voordeel overige volkshuisvesting en rente startersleningen   
Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verkoopopbrengsten betreffende  
panden die eerder zijn aangekocht in het kader van het Credo-project. Voorts zijn er  
renteopbrengsten geweest  met betrekking tot de eerder verstrekte  duurzaamheids- en  
startersleningen.  
 

€ 223.000 
 

Hogere opbrengsten verkopen pachtgronden en gronden openbaar groen  
Er is meer plantsoengrond verkocht dan verwacht door met name een verlaging van 
de grondprijs en een versoepeling van de kaders voor verkoop van deze gronden.  
 

€ 206.000 
 

Hogere opbrengsten beleggingen / energiedistributie     
Deze meevaller is te danken aan een ontvangen eenmalige afkoopsom van het 
Ministerievan Financiën voor het legaat van Cooth. Tevens zijn de dividenduitkeringen 
van SAVER en de BNG hoger uitgevallen. Tot slot is er eind 2015 nog een agio-uitkering 
van General Escrow Essent ontvangen.  
 

€ 202.000 
 

Overschot middelen provincie bermen N262      
De in de jaarrekening 2014 gereserveerde provinciale bijdrage voor bermonderhoud  
rond de Antwerpseweg is in 2015 niet aangewend. Het betreft gelden voor de komende  
tien jaar, daarom wordt voorgesteld deze te storten in de bestemmingsreserve OOR.  
 

€ 181.000 
 

Overschotten budgetten wijkgericht werken    
De belangrijkste redenen voor het ontstaan van het genoemde voordeel zijn: 
lagere uitgaven bij de wijkteams als gevolg van het werken op basis van samenkracht en 
wederkerigheid, verantwoording van een bijdrage 2014 van AlleeWonen en  het niet  
besteden van middelen voor een participatie-app door een heroriëntatie op de 
ontwikkeling daarvan. 
 

€ 167.000 
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Overschotten RO betaalplannen/opbrengst werken derden/advieskosten   
Deze meevaller is ontstaan doordat er opbrengsten zijn gerealiseerd in verband met  
betaalplannen die niet begroot waren. Voorts zijn er vergoedingen derden voor  
gemaakte kosten ruimtelijke ordening en tot slot is het budget voor advieskosten niet  
volledig benut. 
 

€ 166.000 
 

Riolering     
Vanuit de nieuwe voorschriften BBV heeft een beoordeling plaatsgevonden van de bij 
Riolering behorende voorzieningen. 
  
Uit een nadere analyse van het saldo van de voorziening Reiniging blijkt dat 
bovengenoemd bedrag kan vrijvallen. Bij riolering is enerzijds sprake van een 
exploitatieoverschot van € 500.000 en anderzijds een extra storting van € 131.000 en 
een correctiestorting van € 229.000. Per saldo een voordeel van € 140.000. Bij de 
resultaatbestemming wordt de gemeenteraad voorgesteld om conform de nieuwe 
regelgeving een nieuwe bestemmingsreserve te vormen om daarin de genoemde 
bedragen te storten.  

€     140.000 
 

  
Niet aanwenden post onvoorzien        
In 2015 resteert een voordeel door het feit dat slechts in beperkte mate gebruik is  
gemaakt van de post onvoorzien in de begroting. 
 

€ 140.000 
 

Vrijval voorziening frictiekosten Centrum voor de Kunsten (CvK)   
Uit de waardering van de hoogte van de voorziening frictiekosten CvK blijkt dat  
eenmalig een bedrag kan vrijvallen. 
 

€ 135.000 
 

Exploitatie voordelen binnensportaccommodaties      
Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten energieverbruik  en het 
met terugwerkende kracht in rekening brengen van energiekosten bij een huurder. 
Voorts was de turnhal Dynamo in 2015 nog niet in gebruik, waardoor er geen 
exploitatielasten waren.  
 

€ 129.000 
 

Overschot budget straatmeubilair verkeersmaatregelen     
Dit betreft een besparing als gevolg van het feit dat er kritischer gekeken is naar de  
noodzaakvan verkeersmaatregelen en er is een nieuwe aanpak in de vorm van  
inwonerparticipatie. 
 

€ 112.000 
 

Nagekomen lasten en baten         
Betreft enerzijds een voordeel door de ontvangen definitieve beschikkingen van de  
Belastingdienst over de jaren 2009 tot en met 2011 over de BTW en BCF.  
Anderzijds deels teniet gedaan door een terugstorting van een gedeelte van dit voordeel 
in de voorzieningen Onderhoud gebouwen. Tevens  is een premie aan het Pensioenfonds 
betaald over 2013 in verband met ex-werknemers. 
 

€ 105.000 
 

Lagere exploitatielasten Da Vinci bovendonk 1      
Betreft met name voordelige exploitatielasten omdat de bouw van de school nog niet  
voltooid is. Er is in 2015 een positieve gasafrekening ontvangen en er is ook nog geen  
aanslag OZB ontvangen. Conform afspraak met het schoolbestuur  zijn de overige  
exploitatielasten tijdens de bouw ten laste van het lopende krediet gebracht. 

€ 104.000 
 

 
 
 
 

 
 
 

€ 90.000 
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Lagere kosten milieubeheer      
Betreft de verwerkte voordelen van de afrekeningen van de werkprogramma’s OMWB 
2014 en 2015. Deze voordelen worden deels teniet gedaan door afdekking van het  
nadelige exploitatietekort OMWB 2013 en afdekking van een gedeelte van de verwachte 
bijdrage in het exploitatietekort van 2015.  
 

 

Nadelen 

 
Getroffen verliesvoorzieningen  
In deze jaarrekening zijn in de balans verliesvoorzieningen getroffen voor respectievelijk 
Stadsoevers € 2.881.000 en Majoppeveld € 865.000. De vorming van deze voorzieningen 
wordt voor wat betreft Majoppeveld afgedekt door een bijdrage uit de Bestemmings -
reserve Grondexploitaties van € 865.000. Het daarna nog in deze reserve resterende 
saldo van € 658.000 is vervolgens aangewend ter gedeeltelijke afdekking van de vorming 
van de verliesvoorziening Stadsoevers. Resumerend een compenserende inzet vanuit de 
reserve Grondexploitaties van € 1.523.000. 
Van belang is ook het feit dat bij Stadsoevers het een presentatiecorrectie betreft met 
betrekking tot de exploitatie. De toekomstige al in de begroting van de grondexploitatie 
Stadsoevers voorziene bijdragen uit de algemene middelen zijn voorzichtigheidshalve 
opgenomen in genoemde verliesvoorziening. 
Bij Majoppeveld betreft het een verliesvoorziening door wijzigingen in de exploitatie op 
basis  van de meest voorzichtige taxatie die zoals eerder aangegeven geheel gedekt kon 
worden uit de bestemmingsreserve Grondexploitaties.  
 
Verliesvoorziening liquidatie Regionale Milieudienst (RMD)    
Betreft het treffen van een noodzakelijke verliesvoorziening voor de financiële gevolgen  
voortvloeiend uit de afwikkeling van de liquidatie van de RMD. Deze verliesvoorziening 
dient voor resultaatbestemming te worden getroffen om het aandeel van de gemeente 
Roosendaal in het liquidatiesaldo van de RMD af te dekken. 
 

 
  € 2.223.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€   450.000  
 

Per saldo lagere opbrengsten leges omgevingsvergunningen      
Het aantal omgevingsvergunningen is hoger dan de afgelopen drie jaar, maar de leges 
blijven achter bij de ramingen vanwege een aantal redenen. Ten eerste zijn er weinig 
grote aanvragen, waardoor de legesopbrengsten achterblijven. Ten tweede is er voor  
een bedrag van € 94.000 leges terugbetaald  voor bestemmingsplannen ouder dan  
10 jaar. Tevens is er in totaal € 128.000 aan leges terugbetaald naar aanleiding van 
bezwaarschriften. 
 

€   432.000  
 

Baten/lasten budgetten sociaal domein (programma 3)   
Het nadeel is hoofdzakelijk ontstaan door een hogere dan verwachte toename van het  
aantal uitkeringsgerechtigden en het extra inzetten van re-integratie maatregelen om  
deze toename in te dammen. Deze tegenvallers worden deels gecompenseerd door 
meevallers met betrekking tot het achterblijven van de aanvragen Wtcg gelden en een  
vrijval uit de voorziening Dubieuze debiteuren.   
 

€   431.000  
 

Lagere onttrekking aan saldi reserve         
Door het positieve rekeningresultaat 2015 kon de per saldo geraamde onttrekking aan  
de saldi reserve achterwege blijven.  
 

€    236.000  
 

Per saldo minder rendabele uren grondexploitaties      
In de begroting 2015 is rekening gehouden met  11.100 uur rendabele inzet personeel 
bij de grondexploitaties. In werkelijkheid bedroeg de inzet die hieraan kon worden  
toegerekend 6.000 uur. Hieruit vloeit een nadeel voort van ongeveer € 500.000. Dit 
nadeel wordt voor een gedeelte gecompenseerd door 3.000 uur verschuiving van de 

€   200.000 
 



 

123 

 

inzet naar het project de binnenstad  € 300.000. 
 
Hogere storting APPA          
Op basis van de jaarlijkse actuariële waardebepaling van wethouderspensioenen die 
pas in januari 2016 heeft plaatsgevonden is genoemd bedrag extra bijgestort om de  
voorziening op het noodzakelijke peil te brengen.  
 

€   187.000 
 

Per saldo nadeel rentesaldo programma 6 / voordeel kapitaallasten programma’s  
Betreft het verschil tussen het voordeel op de kapitaallasten als gevolg van  
achterblijven investeringen gecompenseerd met de negatieve gevolgen door de lagere 
onttrekkingen uit daaraan gerelateerde bestemmingsreserves (bijvoorbeeld 
Stadskantoor). Voorts is ook van belang het tegenvallende saldo op de hulpkostenplaats 
rente, doordat voordelen bij de aanbiedingsnota van de begroting en de 
Bestuursrapportage 2015 reeds zijn meegenomen en dus begrotingstechnisch zijn 
afgeraamd.   

€   163.000 
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Voorzieningen 
Vanuit de exploitatierekeningen is een bedrag van € 10,2 miljoen toegevoegd aan en een bedrag van  
€ 3,1 miljoen onttrokken aan diverse voorzieningen. Onderstaand een weergave van de belangrijkste 
stortingen en onttrekkingen > 100.000: 
 
Stortingen 
Diverse verliesvoorzieningen       €   5.243.000 
Riolering (onder andere egalisatie)      €   3.861.000 
Gemeentelijke gebouwen       €      577.000 
APPA          €      365.000 
Sport          €      199.000 
 
Onttrekkingen 
Inzet verliesvoorzieningen       €   1.421.000 
Overheveling openbare verlichting      €   1.115.000 
Overige baten en lasten vrijval voorziening frictiekosten   €      534.000 

Salarissen en sociale lasten 

In de begroting 2015 is rekening gehouden met: 

 1% salarisstijging per jaar voor de jaren 2013 tot en met 2016. 
Verder is in de begroting gerekend met: 

 8% vakantiegeldreservering. 

 6% eindejaarsuitkering (regulier met een minimum van € 1.750). 

 Een bedrag van € 296 of € 168 per personeelslid als tegemoetkoming in de ziektekostenpremie, 
afhankelijk van de bezoldiging (lager c.q. hoger dan het maximum van schaal 6). 

 Alle bekende periodieke verhogingen zijn met de juiste bedragen ingerekend. Voor het overige is met 
een percentage voor bevorderingen van 0,40% gerekend. 

 
De werkelijke salarisverhogingen conform de CAO gemeenten van 01-01-2013 tot 31-01-2016: 

 Een vakantiegelduitkering van 8%. 

 Een salarisverhoging conform de nieuwe CAO  per 1 oktober 2014 van 1% (structureel )  

 Een eindejaarsuitkering van 6% (met een minimum van € 1.750). 

 Een levensloopbijdrage van 1,5% (met een bodem van € 400). 

 Een bedrag van € 296 of € 168 per personeelslid als tegemoetkoming in de ziektekostenpremie, 
afhankelijk van de bezoldiging (lager c.q. hoger dan het maximum van schaal 6). 

 
Het  totale budget geraamde salariskosten (kostencategorie 1.0) in de begroting 2015 bedraagt afgerond  
€ 31.281.000 (inclusief een bedrag van € 712.000 voor voormalig personeel ). 
De werkelijke salariskosten in de jaarrekening 2015 bedragen afgerond € 30.420.000. Deze werkelijke 
salariskosten zijn als volgt te splitsen:  

 Gemeentebestuur / secretaris      €    1.423.000 

 Griffie                 €       449.000 

 Directie                        €       280.000 

 Teams / uitstroomregelingen / detachering                €  27.086.000 

 Voormalig personeel                             €       497.000 

 ICT samenwerking        €       558.000 

 Overige personeelslasten       €       127.000 
 

Dit geeft een voordelig resultaat van € 646.000 op de totale categorie salariskosten (exclusief het voordeel 
op voormalig personeel dat gestort wordt in de bestemmingsreserve Flankerend personeelsbeleid). 
Genoemd voordeel is  voornamelijk een gevolg van het niet of slechts gedeeltelijk opvullen van de 
aanwezige vacatureruimte en de loonruimte bij de directie.  
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Voor de vergoeding van personeelskosten (batencategorie 3.0) is in de begroting een totale inkomst 
geraamd van € 758.000 versus een werkelijke baten € 1.232.000, dit geeft een voordeel van 
 € 474.000. Betreft onder andere de toename voor vergoedingen in het kader van detachering 
personeel/flexpool en ICT samenwerking. 
 
In dit kader is ook van belang de totale raming personeel derden € 3.988.000 (lastencategorie 3.0) in relatie 
tot de werkelijk gemaakte kosten € 4.579.000 geeft een nadeel van € 591.000.  
 
Resumerend ontstaat tussen deze totale lasten en batenstromen het volgende beeld: 
Voordeel op totale salariskosten (exclusief voormalig personeel )     €  646.000 V 
Hogere vergoedingen voor personeel           €  474.000 V 
Hogere kosten personeel derden                  -/-€  591.000 N 
Per saldo een voordeel van            €  529.000 V 
 
Voor een nadere toelichting op de salariskosten in relatie tot ingehuurd personeel van derden, door de 
diverse teams binnen de gemeentelijke organisatie wordt verwezen naar de analyse saldi kostenplaatsen.   
 
Rente en afschrijvingen 
         begroting rekening verschil  
Rentekosten   €   6.885.000 €   5.961.000 €     924.000 V 
Afschrijvingslasten (incl. IP) €   8.565.000 €   8.283.000 €     282.000 V 
Totaal    € 15.450.000 € 14.244.000 €  1.206.000 V 
 
De lagere doorbelasting van de kapitaallasten bedraagt per saldo € 1.206.000.  
 
De belangrijkste oorzaak van de lagere kapitaallasten betreft het achterblijven van geplande investeringen. 
Voorts zijn in dit kader van belang de hierin begrepen verschillen met betrekking tot het voordeel van de 
lagere kapitaallasten Stadserf  € 1.125.000 en de extra afschrijving ondergrond  
-/- € 1.000.000. Da Vinci die beide gecompenseerd worden via een lagere onttrekking uit de 
bestemmingsreserve en een activering. Per saldo tezamen een compensatie  effect van € 125.000. Het 
totale resterende macro effect op de werkelijke reguliere kapitaallasten bedraagt rekeninghoudend met 
bovengenoemd effect per saldo uiteindelijk € 1.081.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 
de diverse programmaonderdelen.  
 
De totale werkelijk doorberekende kapitaallasten (6.1) aan de exploitatie zijn ten opzichte van de geraamde 
kapitaallasten zijn € 1.206.000 lager dan geraamd.  
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Overzicht van de grootste afwijkingen in kapitaallasten ten opzichte van de begroting 
Huisvesting (€ 244.000 voordeel) 
Met name vertraging in de realisering huisvesting stadskantoor € 1.125.000 en lagere kapitaallasten bij 
enkele onderwijsgebouwen de Linde € 18.000, Stappen -/- € 115.000, Da Vinci € 203.000 en extra  
afschrijving ondergrond -/- € 1.000.000 en Mytylschool € 13.000.  
 
Automatisering / ICT software (€ 430.000 voordeel) 
Met name lagere kapitaallasten bij ICT software, ICT werkplek en  ICT servers en storage. 
 
Beheer openbaar gebied (€ 484.000 voordeel) 
Met name lagere kapitaallasten bij baggeren stedelijke waterpartijen € 91.000, Civieltechnische 
kunstwerken € 536.000, baggeren en onderhoud haven -/-  € 184.000,GWEL € 18.000   
en vGRP algemeen  € 23.000.  
 
Bovenstaande voordeel op de kapitaallasten wordt teniet gedaan door een nadeel met betrekking tot de 
rentekosten op programma 6  Betalen & Financieren in vergelijking met de begroting van  
€ 1.244.000.   
 
Rentekosten 

 De rente op de langlopende geldleningen is € 422.000 (N) hoger dan geraamd. Dit is een gevolg van het 
feit dat in 2014 nieuwe geldleningen zijn aangetrokken waarover in 2015 rentebetaling heeft 
plaatsgevonden. 

 De rente op de kasgeldleningen/rekening courant is € 245.000 (N) hoger  dan geraamd, omdat  
abusievelijk teveel budget is afgeraamd op deze post. De werkelijke rente op kort geld was echter in 
2015 erg laag.  

 De doorberekende rentelasten aan de grondexploitaties zijn € 373.000 (V) hoger dan geraamd. Betreft 
per saldo € 149.000 (N) rente rekening courant grondexploitatie en € 522.000 (V) hogere rente 
doorberekeningen met betrekking tot boekwaarden grondexploitaties. 

 Het resterende verschil van € 950.000 (N) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de geplande 
investeringen achterlopen en hieraan dus geen rente kon worden toegerekend. Met andere woorden 
geen rentebaten voor deze  hulpkostenplaats rente. 

 
Doorberekende personeelskosten en kosten intern product 
De werkelijk doorberekende personeelskosten en intern product op de diverse programma’s wijken af van 
de geraamde doorberekende kosten als gevolg van lagere of hogere aantallen productieve uren op de 
betreffende producten. De afwijkingen in de productieve uren zijn onder andere het gevolg van niet of 
slechts gedeeltelijk invullen van vacatures en van het verleggen van prioriteiten naar een ander beleidsveld, 
dan wel een efficiëntere tijdsbesteding. In de toelichting per programma worden de afwijkingen in 
productieve uren per beleidsveld in kaart gebracht. Op het product saldi kostenplaatsen zijn de totale 
calculatieverschillen in beeld gebracht.  
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Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
 
Publicatieverplichting beloning regulier / jaar 2015 
 

Naam Functie Duur dienst-
verband 

Omvang 
dienst-

verband 

Beloning 

R.E.C. Kleijnen Gemeentesecretaris /  
Algemeen directeur 

12 maanden fulltime € 104.139  
 

E.M.J. van Straaten-Noyons Raadsgriffier 12 maanden fulltime €   93.527 
 

 

Naam Belastbare 
kosten- 

vergoedingen 

Voorzieningen 
betaalbaar op 

termijn 

Beëindigings- 
uitkeringen 

Jaar 
beëindiging 

Motivering 

R.E.C. Kleijnen      € 3.769 € 14.882  
 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

E.M.J. van Straaten-Noyons €    225  
 

€ 13.709  
 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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Onderstaand wordt ingegaan op de belangrijkste verschillen per beleidsveld tussen de begroting 2015 na 
wijziging en de rekening 2015. Per programma zijn ook de incidentele lasten en baten vermeld.  
 

PROGRAMMA 1. BESTUREN & SAMENWERKEN  
 

X1.000 Rekening 2014 Begroting 2015 
na wijziging 

Rekening 2015 Saldo 2015 Incidenteel 
gerealiseerd in 

2015 

Bestuur en organisatie  N 9.698 N 10.241 N 9.093 V 1.148 
 

Lasten 9.935 10.359 9.355 
 

158 

Baten 237 118 262 
  

      

Integrale veiligheid  N 7.433 N 7.645 N 7.001 V 644  

Lasten  7.701 7.803 7.424   

Baten 268 158 423  221 

      

Dienstverlening N 1.469 N 1.395 N 1.419 N 24  

Lasten  2.899 2.861 2.854   

Baten 1.430 1.466 1.435   

      

Vitale wijken en dorpen N 1.976 N 1.617 N 1.222 V 395  

Lasten  2.069 1.640 1.436   

Baten 93 23 214  30 

      

Saldo N 20.576 N 20.898 N 18.735 V 2.163  

 

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2015 
 

Bestuur en organisatie V 1.148.000 

Doorberekende uren en intern product  
Voor dit beleidsveld is 2.500 uur minder gemaakt dan geraamd onder andere omdat er sprake 
was van vacatures en verschuiving in werkzaamheden. Tevens zijn er minder uren gemaakt voor 
vastgoed dan begroot door een verschuiving in werkzaamheden naar het product Wonen en het 
intern product.  
Ook is er sprake van een voordeel van € 177.000 door hercalculatie van het tarief intern product.   

V 419.000 

Salarissen  
Als gevolg van de verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015, is de 
brutering van de onkostenvergoedingen komen te vervallen. Dit heeft lagere loonkosten tot 
gevolg. 

V 73.000 

College van B&W  
Op basis van de nieuwe actuariële waardeberekening wordt de hoogte van de voorziening APPA 
bepaald, dit om toekomstige pensioenbetalingen af te kunnen dekken. Voor 2015 betekent dit 
een aanvullende storting van € 186.000. Hiernaast zijn de pensioenlasten van een zestal 
wethouders met ingang van 2015 ten laste van de voorziening APPA geboekt.  
De doorberekende huisvestingskosten voor het college zijn aanmerkelijk lager dan begroot, 
doordat de renovatie van het stadskantoor niet heeft plaatsgevonden. 

N 74.000 

Beleid bestuur 
De werkelijke kosten voor projecten zoals Mariadal Meeting, TaskForce Triple Roosendaal, 
Economisch Actieplan en Risicomanagement zijn lager dan geraamd. 

V 44.000 
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Beleid dienstverlening 
In totaal is € 255.000 van het opleidingsbudget - dat is begroot op basis van geaccordeerde 
opleidingswensen - niet besteed in 2015. Enerzijds zijn niet alle opleidingswensen geëffectueerd 
en anderzijds is er sprake van jaaroverschrijdende opleidingen die verdeeld over de 
opleidingsjaren in rekening worden gebracht.   
Van het krediet Organisatieontwikkeling is € 207.000 niet besteed in 2015. Hiertegenover staat 
een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringimpuls op Programma 6 Betalen 
& Financieren. 
De gereserveerde middelen voor het aanpakken van aandachtspunten uit het 
Medewerkersonderzoek zijn nauwelijks besteed. Met de interventies van 2015 waren geen 
uitgaven gemoeid. Pas in 2016 vinden de interventies plaats die geld kosten. Hiernaast zijn de 
kosten voor de implementatie van Prestatiecoach lager uitgevallen. 
De vergoedingen die ontvangen zijn voor de detacheringen - bij onder andere ZI2T, Werkplein 
Hart van West Brabant en Parkeerbeheer Bergen op Zoom en Roosendaal - zijn € 29.000 hoger 
dan geraamd.  
Van de werkbudgetten voor communicatieadvisering en advisering algemeen beleid is in 2015  
€ 14.000 niet besteed. 

V 559.000 

Bestuurlijke samenwerking 
De compensatie via het BTW-compensatiefonds met betrekking tot doorschuif BTW van de BWB 
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is € 76.000 hoger dan verwacht. 
Hiertegenover staat een hogere afrekening 2015 van de bijdrage aan de BWB van € 28.000.  
Over 2012 en 2013 heeft een restitutie van € 21.000 van het Mobiliteitscentrum West-Brabant 
(Flexwestbrabant.nl) plaatsgevonden.  

V 68.000 

Ondersteuning raad en rekenkamer 
Het budget voor onderzoekskosten is in 2015 niet ingezet. Door een aanbesteding zijn de kosten 
voor de accountantscontrole lager dan begroot. Ook heeft er een voordelige afrekening van 
Rekenkamer plaatsgevonden. De bijdrage aan Rekenkamer is gebaseerd op inwonersaantallen. 
Per jaar wordt er een afrekening gemaakt op basis van de werkelijke kosten van de Rekenkamer. 

V 43.000 

Integrale veiligheid V 644.000 

Uren en intern product 
Voor dit beleidsveld is 3.900 uur minder gemaakt dan geraamd doordat er in 2015 sprake was 
van vacatures en verschuiving in werkzaamheden naar onder andere fraudebestrijding WWB-
uitkeringen. 
Ook is er sprake van een voordeel van € 75.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 

V 446.000 

Huisvesting brandweer 
Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor onderhoud door diverse 
storingen en door wateroverlast in de slaapvertrekken.  

N 15.000 

Beleid integrale veiligheid 
Met name na de zomermaanden is er nagenoeg geen overlast van jeugd geweest, waardoor er 
minder inhuur van toezichthouders nodig is geweest.  

V 19.000 

Fysieke veiligheid 
Dit voordeel wordt veroorzaakt door het terugontvangen van BTW van kosten voor de 
brandweerkazerne. Ook is de gemeentelijke bijdrage aan het functioneel leeftijdsontslag (FLO) 
over 2014 en 2015 aanzienlijk lager dan voorzien. 

V 66.000 

Veilige woon- en leefomgeving 
In 2015 hebben we over 2014 voor de laatste keer de zogenaamde proces verbaal vergoeding 
van € 23.000 ontvangen. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de vergoeding - die 
gemeenten ontvingen voor het uitschrijven van bestuurlijke strafbeschikkingen overlast en 
parkeren - namelijk met ingang van 1 januari 2015 beëindigd. Deze bijdrage was niet begroot. 

V 17.000 

Opsporen van conventionele explosieven 
Er zijn in 2015 geen kosten gemaakt voor het opsporen van conventionele explosieven. Dit niet 
bestede budget blijft via de bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen beschikbaar voor de 
komende jaren. 

V 116.000 
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Dienstverlening N 24.000 

Uren en intern product 
Voor dit beleidsveld is 1.000 uur meer gemaakt dan geraamd doordat er in 2015 een 
gecombineerde verkiezing heeft plaats gevonden namelijk voor het Waterschap en de 
Provinciale Staten, waarvoor extra ureninzet benodigd was. 
Tevens is er sprake van een voordeel van € 83.000 door de lagere hercalculatie van het tarief 
intern product. 

V 14.000 

Dienstverlening burgerzaken 
De voorraad kantoormiddelen was in 2015 ruim voldoende, zodat er in 2015 minder bijbesteld is. 
Daarnaast zijn de salariskosten voor de buitengewone ambtenaren burgerlijke stand (BABS)  
€ 11.000 hoger van verwacht. 

V 14.000 

Afdrachten rijk leges burgerzaken 
De opbrengsten leges burgerzaken zijn lager door minder aanvragen van rijbewijzen, 
naturalisaties en eigen verklaringen. 

N 48.000 

Vitale wijken en dorpen V 395.000 

Uren en intern product 
Voor dit beleidsveld is 1.600 uur minder gemaakt dan geraamd doordat een medewerker in 2015 
andere werkzaamheden heeft gekregen. 
Ook is er sprake van een voordeel van € 29.000 door hercalculatie van het tarief intern product.  

V 200.000 

Wijkgericht werken 
De wijkteams in de wijken Kroeven, Westrand, Langdonk en Kalsdonk  werken steeds meer op 
basis van samenkracht en wederkerigheid, waardoor de uitgaven € 70.000 lager zijn dan begroot. 
Ook is de bijdrage van AlleeWonen voor de kosten van de wijkteams over 2014 (€ 30.000) 
ontvangen. Daarnaast vindt er een heroriëntatie op de ontwikkeling van een participatie-app 
plaats, waardoor het budget van € 50.000 niet is besteed.  
De activiteiten uit het programma Kansen voor Kalsdonk liepen door in 2015. De kosten hiervan 
zijn ten laste van de bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen gebracht,  
zie Programma 6 Betalen & Financieren. 
Als gevolg van de gewijzigde provinciale subsidiering op het project Heerlijckheid Nispen, zijn de 
kosten voor dit project hoger uitgevallen. Hiertegenover staat een hogere onttrekking aan de 
bestemmingsreserve Investeringsimpuls,  zie Programma 6 Betalen & Financieren. 
Er zijn minder aanvragen ontvangen voor aanpassingen van verbetering van de toegankelijkheid 
van openbare ruimte voor minder validen. Een aantal hiervan is in 2015 uitgevoerd, een gedeelte 
hiervan wordt in 2016 uitgevoerd. Het niet bestede budget van 2015 (€ 66.000) blijft beschikbaar 
voor 2016 via de bestemmingsreserve Vitale wijken en dorpen. 

V195.000 
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PROGRAMMA 2. LEREN & ONTWIKKELEN 

X1.000 Rekening 2014 Begroting 2015 
na wijziging 

Rekening 2015 Saldo 2015 Incidenteel 
gerealiseerd in 

2015 

Onderwijs  N 9.131 N 9.204 N 7.910 V 1.294 
 

Lasten 11.675 11.479 10.294 
 

-709 

Baten 2.544 2.275 2.384 
  

      

Sport en recreatie N 4.216 N 4.220 N 4.177 V 43  

Lasten  4.778 4.517 4.587  148 

Baten 562 297 410  126 

      

Cultuur N 7.393 N 5.441 N 5.206 V 235  

Lasten  7.520 6.484 6.247  25 

Baten 127 1.043 1.041   

      

Saldo N 20.741   N 18.865 N 17.293 V 1.572  

 

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2015 
 

Onderwijs V 1.294.000 

Uren en intern product  
Voor dit beleidsveld is 400 uur minder gemaakt dan geraamd vanwege langdurige ziekte, 
zwangerschapsverlof, niet ingevulde vacatureruimte en functiewijziging van een medewerker. 
De ureninzet voor het traject taalniveau binnen onderwijsachterstanden wordt gedekt uit het 
Rijksbudget voor onderwijsachterstanden. 
Ook is er sprake van een voordeel van € 38.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 

V 101.000 

Huisvesting openbaar basisonderwijs  
Dit voordeel wordt veroorzaakt door lagere huisvestingskosten als gevolg van lagere kosten 
vandalisme en een lagere bijdrage aan het schoolbestuur voor VVE van De Singel. 

V 14.000 

Bijzonder basisonderwijs  
Door een verder afnemend leerlingenaantal zijn de kosten voor de huur van gymaccommodaties 
lager € 37.000 dan begroot. 

V 43.000 

Huisvesting bijzonder basisonderwijs  
Door een wetswijziging in het kader van buitenonderhoud per 1 januari 2015, hoeft er alleen nog 
een bijdrage  voor onderhoud Brede School Zwanenhof betaald te worden voor het verhuurbare 
gedeelte in plaats van voor het volledige gebouw. Dit levert in 2015 een voordeel op van  
€ 58.000.  
De financiële afwikkeling van het krediet Revitalisering de Linde is nog niet afgerond. Hierdoor is 
er voor 2015 de helft van de jaarrente toegerekend. Dit levert een voordeel op de kapitaallasten 
van € 21.000 op. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve 
Huisvesting Onderwijs op Programma 6 Betalen & Financieren.  
Onder andere door de hogere kosten voor installatie en grondwerk voor het plaatsen van 
noodunits en de daarmee samenhangende leges zijn de huisvestingskosten van Kroevendonk  
€ 16.000 hoger dan verwacht. 
Voor nagenoeg alle scholen zijn de kosten voor vandalisme lager dan begroot. Dit levert een 
voordeel op van € 28.000. 
De kosten op de kredieten voor huisvesting zijn € 104.000 lager dan begroot. Dit voordeel wordt 
onder andere veroorzaakt door het lopende krediet Verwijderen noodlokalen (€ 21.000).  
Er zijn twaalf kredieten afgesloten met een gezamenlijk voordeel van € 80.000. Tegenover deze 
lagere kosten op kredieten staat ook een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve 
Huisvesting Onderwijs op Programma 6 Betalen & Financieren. 

V 188.000 
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Bijzonder speciaal onderwijs 
Door een verder afnemend leerlingenaantal zijn de kosten voor de huur van gymaccommodaties 
en vervoer € 13.000 lager dan begroot. 
Door de invoering van de medische toets voor toekenning van vervoer aan leerlingen in het 
voortgezet onderwijs, zijn de kosten € 23.000 hoger dan begroot. Door middel van dit medische 
advies wordt de medische grondslag voor vervoer vastgesteld. Dit betrof circa 150 leerlingen. 

N 10.000 

Kapitaallasten Bijzonder Speciaal Onderwijs 
De kredieten voor voorbereidingskosten herhuisvesting Sponder aan Bovendonk lopen door in 
2016. Hierdoor is de rentetoerekening lager en heeft er geen afschrijving plaatsgevonden. Hier 
staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Huisvesting Onderwijs op  
Programma 6 Betalen & Financieren tegenover. 

V 18.000 

Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs 
De financiële afwikkeling van het krediet Uitbreiding twee leslokalen bij de Mytylschool is nog 
niet afgerond. Hierdoor is er voor 2015 de helft van de jaarrente toegerekend en vallen de 
kapitaallasten voor 2015 € 13.000 lager uit. Hier staat een lagere onttrekking aan de 
bestemmingsreserve Huisvesting Onderwijs op Programma 6 Betalen & Financieren tegenover. 

V 13.000 

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs 
In 2015 is een positieve afrekening van gas voor het Da Vinci College aan de Bovendonk 
ontvangen van € 52.000. Hiernaast zijn de extra exploitatielasten in verband met vertraging in de 
aanvang van de bouwwerkzaamheden volgens afspraak met het schoolbestuur ten laste van het 
krediet Nieuwbouw Da Vinci gebracht. Dit levert een voordeel op van € 44.000. Omdat de bouw 
van de school nog niet voltooid is, is er ook geen aanslag OZB opgelegd. Doordat de bouw van de 
school nog loopt, wordt er in 2015 niet afgeschreven en is de rentetoerekening lager. Hierdoor 
zijn de totale kapitaallasten voor 2015 € 635.000 lager dan begroot.  

V 739.000 

Leerplicht 
Er zijn minder individuele trajecten ingekocht, hetgeen een voordeel van € 32.000 op levert. 
Door de regionale samenwerking zijn de kosten voor software € 35.000 lager uitgevallen.  
Een deel van de Rijksbijdrage (€ 70.000) - die ontvangen is via gemeente Breda - wordt ingezet 
voor dekking van de ambtelijke inzet. 

V 138.000 

Onderwijs algemeen 
Het krediet voor externe adviezen 2015 is niet volledig benut en loopt door in 2016. 
Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Huisvesting Onderwijs 
op Programma 6 Betalen & Financieren. 

V 41.000 

Sport en recreatie V 43.000 

Zwembad De Stok 
De advieskosten voor de liquidatie, de kosten voor de overname van kleine inventaris en de 
onderhoudskosten aan het wedstrijdbassin waren niet begroot. 
De extra kapitaallasten betreffen de afboeking van deelnames in eigendom en exploitatie van De 
Stok. 

N 121.000 

Binnensportaccommodaties 
Het voordeel op sporthal De Omganck van € 20.000 wordt onder andere veroorzaakt door een 
voordelige gasafrekening over 2014 van € 15.000. Door het uitvoeren van planmatig onderhoud 
zijn de kosten voor onderhoud lager dan begroot. Hiernaast zijn de kosten voor elektra en 
waterverbruik lager dan begroot. Hier tegenover staat een nadeel op de verhuuropbrengsten 
door het faillissement van Zaalvoetbalvereniging Heerle.  
Het voordeel op sporthal In de Roos van € 89.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door het in 
rekening brengen van kosten gas, elektra en waterverbruik vanaf 2013 bij de huurder van het 
pand. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 47.000. Ook is de teveel betaalde subsidie over 
2013 tot en met 2015 (€ 46.000) in verband met energiekosten teruggevorderd. 
Turnhal Dynamo was in 2015 nog niet in gebruik. Hierdoor zijn er geen exploitatiekosten 
gemaakt. Dit levert een voordeel op van € 33.000. 

V 133.000 
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Buitensportaccommodaties  
Het nadeel op sportpark Vierhoeven van € 17.000 wordt onder andere veroorzaakt doordat er 
geen huuropbrengsten zijn vanwege het later in gebruik nemen van het nieuwe gebouw door 
Keep-Fit. Hiertegenover staan lagere onderhoudskosten voor dit pand. Ook was er sprake van 
extra onderhoudskosten door storingen aan douches en kosten voor nagekomen aanslagen OZB 
en Rioolafvoerrecht 2013/2014 voor een aantal panden op het sportpark. 
De uitvoering van het krediet voor sanering sportpark Red Band (€ 40.000) vindt pas in 2016 
plaats. 

V 14.000 
 

Gezonde leefstijl 
In 2015 zijn subsidies verstrekt aan THOR en de Roosendaalse Roeivereniging in het kader van 
rente en aflossing. Het budget dat hiervoor beschikbaar was, was echter niet toereikend.   

N 12.000 

Actieve leefstijl sport subsidies 
Voor de subsidie aan Sportservice Noord-Brabant in het kader van combinatiefuncties, is in het 
laatste kwartaal van 2015 € 60.000 extra beschikbaar gesteld door het Rijk. Sportservice heeft 
hiervan slechts € 30.000 in kunnen zetten in 2015. Het restant blijft beschikbaar voor 2016 via de 
bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen. 
Hiernaast is een bijdrage verstrekt voor de organisatie van het Sportgala Roosendaal van  
€ 12.000. Hiervoor was geen apart budget beschikbaar. 

V 23.000 

Cultuur V 235.000 

Uren en intern product 
Voor dit beleidsveld is 1.800 uur minder gemaakt dan geraamd, onder andere doordat er een 
vacature is ontstaan vanwege een baan-naar-baan-traject. 
Ook is er sprake van een voordeel van € 52.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 

V 224.000 

Cultuureducatie 
Er zijn in 2015 extra kosten gemaakt voor de mogelijke verkoop van de panden aan de 
Burgerhoutsestraat 23 (De Suite) en de Nieuwstraat 35 (totaal € 19.000). Voor Nieuwstraat 37 en 
Burgerhoutsestraat 23 zijn extra kosten gemaakt voor inzet WVS in verband met continuering 
Centrum voor de Kunsten in beide panden gedurende 2015 (totaal € 19.000). 
Begin 2016 is de vaststelling van de subsidie aan Stichting De Kring over 2014 herzien. Bij deze 
herziene vaststelling is de subsidie € 35.000 lager vastgesteld en dit is in 2015 verwerkt.  

V 7.000 

Actieve leefstijl cultuur subsidies 
In de Bestuursrapportage 2015 is budget beschikbaar gesteld voor cultuursubsidies. Een gedeelte 
van de subsidies is in 2015 ten laste gebracht van de voorziening Projectsubsidies. 

V 78.000 

Archiefbeheer en toezicht 
Er zijn in 2015 transitiekosten gemaakt voor de regionalisering van het Gemeentearchief. Ook is 
er een nulmeting opgesteld met het oog op het archiefbeheer na de regionalisering.  

N 25.000 

Erfgoed 
De inhuurkosten voor de weekendsuppoosten voor het museum (€ 18.000) waren niet begroot. 
Daarnaast hebben er in 2015 meerdere grote exposities plaatsgevonden die meer kosten met 
zich mee brachten dan geraamd (€ 26.000), maar overigens ook meer opbrengsten (€ 13.000).  
De belangrijkste van deze grote exposities is de tentoonstelling over Philips geweest.  

N 30.000 

Monumenten  
De makelaarskosten voor de verkoop van het pand Scholtensboslaan 1 van € 16.000 waren niet 
begroot. 
Bij de omzetting van de aandelen NV Monumentenfonds - in verband met het reddingsplan - is 
een boekwinst van € 10.000 onterecht in de begroting opgenomen. 
Hiertegenover staat een voordeel van € 20.000 dat is ontstaan doordat er minder subsidies zijn 
verstrekt. Dit is nog steeds een gevolg van de recessie, waarbij geconstateerd wordt dat er vanaf 
2015 meer subsidieaanvragen binnenkomen. Tegenover deze lagere kosten staat een lagere 
onttrekking aan de bestemmingsreserve Rijks- en Gemeentelijke Monumenten op  
Programma 6 Betalen & Financieren.  

N 4.000 
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PROGRAMMA 3. WERKEN & ONDERNEMEN 

X1.000 Rekening 2014 Begroting 2015 
na wijziging 

Rekening 2015 Saldo 2015 Incidenteel 
gerealiseerd in 

2015 

Economie N 1.604 N 4.732 N 2.187 V 2.545 
 

Lasten 2.386 5.434 2.875 
 

42 

Baten 782 702 688 
 

-40 

      

Werk en inkomen N 11.987  N 33.279 N 33.277 V 2  

Lasten  55.930 55.494 56.147  175 

Baten 43.943 22.215 22.870  112 

      

Saldo N 13.591 N 38.011 N 35.464 V 2.547  

 

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2015 
 

Economie V 2.545.000 

Uren en intern product 
Voor dit beleidsveld zijn de werkelijke uren nagenoeg gelijk aan de geraamde uren. 
Ook is er sprake van een voordeel van € 22.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 
Hiernaast is er sprake van een voordeel op intern product van € 52.000, doordat de realisatie 
abusievelijk op een ander product is terechtgekomen dan de raming (zie beleidsveld Werk en 
Inkomen). 

V 61.000 

Markten 
Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor vegen, storten veegafval 
en onderhoud. Tevens was het budget voor vervanging Marktmeester niet nodig in 2015.  

V 12.000 

Economische ontwikkeling 
Het contract met JCDecaux voor de billboards is beëindigd. Er is een aanbesteding geweest en 
een  nieuw contract - met een overigens aanzienlijk lagere opbrengst - moet nog worden 
afgesloten. Sinds het tussentijds aflopen van het contract met JCDecaux zijn er geen opbrengsten 
voor de billboards voor 2015 verkregen. Dit levert een nadeel op van € 65.000. 
Het voordeel op Leemstraat 6 van € 73.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten 
voor gas en elektra. De advieskosten voor exploitatie en verbouwing van het pand zijn ten laste 
van het krediet gebracht.  
Het college heeft op 1 juni 2015 besloten de achterstallige huur van de begane grond van het 
Paviljoen gedeeltelijk af te boeken. De werkelijke afboeking is lager uitgevallen, hetgeen een 
voordeel oplevert  van € 25.000. 
De kredieten Speerpunt Zorgeconomie Roosendaal (restant krediet € 38.000), Economisch 
Actieplan (restant krediet € 15.000) en Herinrichting Nieuwe Markt en Binnenstadsorganisatie 
(restant krediet € 2.379.000) lopen door in 2016. Een uitgebreide toelichting over deze kredieten 
is opgenomen onder de paragraaf Kredieten. Hiertegenover staan lagere onttrekkingen aan 
reserves, zie Programma 6 Betalen & Financieren.  

V 2.476.000 

Citymarketing 
Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door onvoorziene herstelwerkzaamheden van de 
verlichting van de Trommelaeren en schadeherstel aan de lichtmasten door de banieren. 

N 12.000 

Accountmanagement bedrijven 
De pachtopbrengsten van Ettenseweg 1 en 84 en Boerhaavelaan (€ 49.000) waren niet in de 
begroting opgenomen. Hiernaast zijn er extra kosten gemaakt voor onder andere onderzoek 
verplaatsing Philips en de opening van de verbindingsweg, de Nelson Mandelaweg. 

V 34.000 

Kermissen 
In 2015 stond de kermis op andere locaties dan voorgaande jaren. Hierdoor waren er extra 
aggregaten nodig voor stroomvoorziening (€ 42.000). Hiertegenover staan lagere kosten voor 
onder andere werkzaamheden door Saver en beveiliging. 

N 18.000 
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Werk en inkomen V 2.000 

Uren en intern product 
Voor dit beleidsveld is 3.300 uur minder gemaakt dan geraamd doordat er sprake is geweest van 
een aantal langdurig zieke medewerkers, niet invullen van ontstane vacatures en de overgang 
van twee teamleiders naar het Werkplein Hart van West-Brabant.   
Ook is er sprake van een voordeel van € 253.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 
Hiernaast is er sprake van een nadeel op intern product van € 52.000, doordat de raming 
abusievelijk op een ander product is terechtgenomen (zie beleidsveld Economie). 

V 514.000 

Voorziening dubieuze debiteuren (sociale dienst)  
Om deze voorziening op het juiste peil te brengen is de voorziening met € 22.000 verlaagd. De  
hoogte van de voorziening is statisch bepaald aan de hand van de openstaande vorderingen 
waarop geen ontvangst/aflossing in 2015 is geweest. 

V 22.000 

Voorzieningen minima 
Voornamelijk door de afschaffing van het drempelbedrag Bijzondere bijstand per 1 juli 2015, zijn 
de uitgaven toegenomen en is er een nadeel van € 98.000 ontstaan. 
In 2015 heeft de BWB een inhaalslag gemaakt op de aanvragen voor kwijtschelding van 
gemeentelijke heffingen. Daarnaast zijn er beduidend meer aanvragen ontvangen dan 
voorgaande jaren. Van het totale tekort van € 336.000 wordt € 229.000 veroorzaakt door 
kwijtscheldingen over eerdere jaren. 
Het aantal deelnemers aan de uitgebreide collectieve zorgverzekering voor chronisch zieken en 
gehandicapten per 1 januari 2015 bleef achter bij de prognose. Hierdoor is € 175.000 van het 
budget niet besteed. 
Dit is ook het geval bij de standaard collectieve zorgverzekering (voordeel € 16.000).  
Van het budget voor subsidies is € 52.000 niet benut, vanwege het ontbreken van alternatieve 
inzet. In 2015 zijn er minder trajecten ingekocht bij de Kredietbank Breda voor 
schuldhulpverlening (voordeel € 21.000). 

N 172.000 

Uitvoering uitkeringsregeling participatiewet 
Door het oplopende klantenbestand zijn er meer uitkeringen verstrekt. Ten opzichte van  
31 december 2014 is dit gestegen met circa 135 uitkeringen.  

N 204.000 

Sociale werkvoorziening 
Er zijn aanvullende niet-begrote onderzoeken uitgevoerd in het kader van de 
herstructureringsopdracht  van de WVS-groep. 

N 29.000 

Participatievoorzieningen 
In oktober en december 2015 heeft Roosendaal noodopvang van vluchtelingen verzorgd. Deze 
kosten waren niet begroot. De totale kosten voor de noodopvang bedroegen € 175.000. Hiervoor 
is vanuit het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) een bijdrage ontvangen van € 112.000.  
De kosten voor begeleiding statushouders zijn € 42.000 hoger dan begroot. Enerzijds door het 
uitvoeren van extra trajecten en anderzijds doordat niet alle trajecten in 2015 vergoed zijn door 
het COA.  
In 2015 was in totaal € 184.000 beschikbaar uit de diverse Decentralisatie-uitkeringen voor 
inburgering. Het budget voor knelpunten en taalcoaches (€ 58.000) is niet ingezet.  
Het budget voor de taakstelling inburgering is bedoeld voor meerdere jaren en is derhalve 
bewust niet volledig ingezet in 2015. Het restant van het budget taakstelling inburgering  
(€ 97.000) blijft beschikbaar voor 2016 en volgende jaren via de bestemmingsreserve 
Decentralisatie-uitkeringen.  
Het tekort op re-integratie wordt enerzijds veroorzaakt door een verlaging van het Rijksbudget 
en anderzijds door hogere kosten vanwege extra maatregelen om de uitstroom van het 
verhoogde klantenbestand te realiseren. Daarnaast blijken de uitvoeringskosten van het 
Werkplein Hart van West-Brabant hoger uit te pakken dan verwacht. Dit levert in totaal een 
nadeel op van € 189.000. 

N 130.000 
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PROGRAMMA 4. WONEN & VERBLIJVEN  

X1.000 Rekening 2014 Begroting 2015 
na wijziging 

Rekening 2015 Saldo 2015 Incidenteel 
gerealiseerd in 

2015 

Openbare ruimte  
en reiniging 

N 16.052 N 19.538 N 11.962 V 7.576 
 

Lasten 31.072 32.506 26.022 
 

-390 

Baten 15.020 12.968 14.060 
 

1.080 

      

Bereikbaarheid  
en mobiliteit 

N 476 N 732 N 707 V 25  

Lasten  2.496 2.804 2.624   

Baten 2.020 2.072 1.917   

      

Ruimte en wonen N 4.767 N 9.466 N 7.806 V 1.660  

Lasten  14.693 28.917 24.081  3.839 

Baten 9.926 19.451 16.275  52 

      

Afvalinzameling en milieu N 896 N 1.199 N 1.586 N 387  

Lasten  10.827 12.506 12.130  315 

Baten 9.931 11.307 10.544  0 

      

Vergunningverlening N 524 N 413 N 402 V 11  

Lasten 622 515 456   

Baten 98 102 54   

      

Saldo N 22.716 N 31.348 N 22.463 V 8.885  
 

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2015 
 

Openbare ruimte en reiniging V 7.576.000 

Uren en intern product (exclusief gesloten financiering riolering) 
Voor dit beleidsveld is 2.600 uur meer gemaakt. De buitendienst heeft meer productieve uren 
kunnen maken, vanwege een lager ziekteverzuim en geen onwerkbaar weer. Door een langdurig 
zieke medewerker zijn er minder uren gemaakt voor openbaar groen. Tevens heeft er een 
verschuiving in werkzaamheden van Waterkering naar Riolering plaatsgevonden. 
Ook is er sprake van een voordeel van € 57.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 

N 5.000 

Kapitaallasten (exclusief gesloten financiering riolering) 
De uitvoering van een zestal kredieten met betrekking tot civieltechnische kunstwerken blijft 
achter op de raming door onder andere langere voorbereidingstijd en ontwikkelingen in verband 
met Stadsoevers (lagere kapitaallasten € 537.000). De uitvoering van het krediet Vervangen 
damwanden is vertraagd, doordat de voorbereiding van de werkzaamheden - die gezamenlijk 
met het Waterschap worden opgepakt voor de ecologische verbindingszone - extra tijd vergde 
(lagere kapitaallasten €132.000). Ook de uitvoering van het krediet Vervangen damwanden 
Schipbeek z fase 2b is vertraagd door ruimtelijke ontwikkelingen in het kader van Stadsoevers 
(lagere kapitaallasten € 186.000). 
In de Bestuursrapportage 2015 is met een aantal van bovengenoemde vertragingen al rekening 
gehouden en zijn de kapitaallasten verlaagd met € 538.000. Per saldo resteert er nog een 
voordeel op de kapitaallasten van € 317.000. 
De uitvoering van het krediet Ontvangstplicht baggeren vindt plaats in 2016. Hierdoor zijn er 
geen kapitaallasten berekend en dit levert  een voordeel op van € 91.000. 
De investeringen voor Landschappen van Allure lopen door in 2016. Hierdoor is er in 2015 geen 
afschrijving en 50% van rentetoerekening (voordeel € 26.000).  

V 461.000 
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Wegen, straten, pleinen, verkeersmaatregelen  
Voor wat betreft de bestemmingsreserve OOR, hebben diverse werken vertraging opgelopen. 
Momenteel wordt er aan een strategie gewerkt - ook voor het vGRP - om de achterstand in de 
uitvoering in te lopen waardoor de middelen (vertraagd) alsnog hun bestemming krijgen. Dit 
levert een voordeel op van € 4.947.000. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de 
bestemmingsreserve op Programma 6 Betalen & Financieren.  
In de Programmabegroting 2015 is besloten om de voorziening Openbare verlichting op te 
heffen en het saldo te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve OOR. Het saldo van 
de voorziening was per 1 januari 2015 € 758.000 hoger dan begroot. Hiertegenover staat een 
hogere storting in de reserve op Programma 6 Betalen & Financieren. 
In opdracht van het college is er bespaard op de uitgaven voor verkeersmaatregelen. Hierdoor is 
er kritischer gekeken naar de noodzaak van verkeersmaatregelen en is er een nieuwe aanpak in 
de vorm van burgerparticipatie doorgevoerd. Dit levert een voordeel op van € 161.000. 
Het energieverbruik van de openbare verlichting is gedaald als gevolg van het lagere 
lampvermogen, het structureel invoeren van dimmen en de invoering van LED verlichting. Dit 
werkt ook door in de netwerkkosten, vaste lasten en transportdiensten. Dit levert een voordeel 
op van € 110.000.  
Er waren minder schades bij de jaarwisseling, waardoor er minder veegwerk nodig was. Tevens is 
er minder vuil opgeveegd gedurende het gehele jaar hetgeen resulteert in lagere stortkosten van 
het vuil. Dit levert een voordeel op van € 94.000.  
Hiernaast zijn een aantal voordelen:  

 Gerealiseerd op onder andere vandalisme (€ 45.000). 

 Onderhoud uitritten (€ 19.000) doordat hiervoor geen meldingen zijn geweest. 

 Lagere in rekening gebrachte beheerkosten door Borchwerf ll over 2014 (€ 18.000). 

 Door de organisatie rondom kabels en leidingen te verbeteren worden er meer leges geïnd 
(€ 73.000). 

 Lagere kosten grijsklachten € 11.000. 

 Minder onderhoud noodzakelijk dan verwacht (€ 26.000). 

 Vergoeding herstelwerkzaamheden (degeneratie/onderhoud) € 11.000 doordat deze kosten 
conform de nieuwe afspraken in rekening worden gebracht bij de diverse nutsbedrijven. 

Met betrekking tot de gladheidbestrijding zijn er in 2015 extra zoutkisten uitgezet en zijn er extra 
strooiwerkzaamheden geweest vanwege de weeromstandigheden begin 2015 (€ 94.000). 
Het budget van de Ambtenaar van Dienst wordt met € 82.000 overschreden. Het resultaat op dit 
budget hangt sterk af van de hoeveelheid en grootte van calamiteiten die een directe oplossing 
vragen. 
Door de zachte winter van 2014/2015 en de vroege lente zijn de kosten voor onkruidbestrijding  
€ 69.000 hoger dan begroot.   
Ook zijn er een aantal nadelen ontstaan door onder andere lagere opbrengsten in verband met 
werken aan tegelverhardingen voor derden (€ 20.000), hogere kosten lidmaatschappen e.d.  
(€ 12.000) en hogere kosten leasecontracten tractiemiddelen (€ 18.000).  

V 5.974.000 

Schouw sloten 
Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een niet besteed budget voor 
bermonderhoud langs de Antwerpseweg. Dit betreft een provinciale subsidie van € 181.000 voor 
de afkoop van het bermonderhoud langs de Antwerpseweg voor de komende 10 jaar (zie 
resultaatbestemming 2015). 

V 187.000 

Waterkering en afwatering (beïnvloedbaar) 
De baggerwerkzaamheden worden met het Waterschap gezamenlijk uitgevoerd. De coördinatie 
van de werkzaamheden ligt bij het Waterschap. Deze heeft besloten de werkzaamheden door te 
schuiven naar 2016. Tegenover dit voordeel van € 212.000 staat een lagere onttrekking aan de 
bestemmingsreserve OOR, zie Programma 6 Betalen & Financieren. 
Het beschikbare budget voor afhandeling algemene meldingen (€ 20.000) is in 2015 niet benut. 

V238.000 
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Bossen en natuurterreinen 
De verkoop van landbouwgrond aan de Huijbergseweg (€ 117.000) was niet begroot. 
De kosten voor sloop en asbestverwijdering aan Boswachtersdreef 8 (€ 60.000) waren niet 
begroot. Hiertegenover staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed op 
Programma 6 Betalen & Financieren. 
Voor de Oude Ettensebaan zijn OZB-aanslagen over 2013 tot en met 2015 ontvangen (€ 28.000). 
Deze bedragen waren niet begroot. 

V 25.000 

Openbaar groen  
In 2015 is er meer plantsoengrond verkocht dan verwacht. In 2015 is de grondprijs verlaagd van 
€ 205 naar € 160 per m2. Tevens zijn de kaders voor verkoop plantsoengrond versoepeld. Deze 
herziening is gepubliceerd. Uiteindelijk zijn er meer aanvragen gehonoreerd. Dit levert een 
voordeel op van € 205.000. 
De investeringen voor de impuls van groen lopen achter bij de raming. Dit levert een voordeel op 
van € 335.000. Dit niet bestede budget blijft beschikbaar voor de volgende jaren. Tegenover dit 
voordeel staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve OOR op Programma 6 Betalen 
& Financieren. 
Omdat er minder projecten zijn uitgevoerd, is er minder gebruik gemaakt van Saver voor 
opruimwerkzaamheden (voordeel € 51.000). Ook zijn de kosten voor storten groenafval  
€ 13.000 lager doordat er minder afval was dat tegen een lager tarief gestort kon worden. De 
kosten van de waterschapsheffing zijn verplaatst naar andere producten, dit betreft een 
voordeel van € 32.000. De kosten voor de inzet van de WVS zijn € 49.000 hoger uitgevallen, door 
de indexering van het contract en de extra werkzaamheden voor het verwijderen van 
boomstobben. 
In de Bestuursrapportage 2015 is het budget voor tractie verhoogd met € 160.000. De werkelijke 
kosten  voor de tractiemiddelen zijn € 63.000 hoger dan de aangepaste raming  door onder 
andere hogere onderhoudskosten.  

V 543.000 

Riolering 
Het product Riolering betreft in principe een gesloten financiering. Indien de niet benutte 
budgetten van 2015 niet nodig zijn voor de toekomst, vallen deze middelen vrij. 
De opbrengsten van de rioolbelasting zijn mede afhankelijk van het waterverbruik bij de niet-
woningen. Ten opzichte van de geraamde opbrengst zijn deze sterk achtergebleven. Hier staat 
een hogere opbrengst van het vastrecht tegenover. Per saldo blijven de werkelijke opbrengsten 
€ 65.000 achter bij de geraamde opbrengst. 
Om de voorziening Rioleringsinvesteringen op het juiste peil te brengen om de toekomstige 
investeringen af te kunnen dekken heeft er een aanvullende storting van € 132.000 
plaatsgevonden. 
Er heeft een storting plaatsgevonden van € 229.000 in de egalisatie voorziening.  De begrote 
onttrekking aan de voorziening Rioolexploitatie van € 89.000 heeft niet plaatsgevonden. 
Ten behoeve van extra personele capaciteit voor de uitvoering van het VGRP was een stelpost 
opgenomen van € 222.000. De invulling hiervan heeft plaatsgevonden door inzet van eigen 
personeel. 
De toegerekende kapitaallasten zijn € 23.000 lager, doordat een tweetal kredieten nog 
doorlopen in 2016. In 2015 zijn voor deze kredieten geen afschrijvingen en lagere rente 
berekend. 
Er zijn meer kwijtscheldingen verleend tot een bedrag van € 240.000. Een gedeelte hiervan  
(€ 64.000) heeft betrekking op voorgaande jaren.  
Doordat de uitgaven voor rioleringen sterk achtergebleven zijn, is de ook de betaalde BTW lager 
(€ 323.000). 
De kosten voor afkoppelen van verhard oppervlak zijn grotendeels meegenomen bij de kredieten 
voor rioolvervangingen. Dit levert een voordeel op van € 202.000. 
Er is minder onderhoud aan infrastructuur nodig geweest (voordeel € 229.000) door vertraging in 
de uitvoering als gevolg van de neerslag in november en december. Echter de kosten voor 
reparaties van schades aan kolken waren in 2015 € 57.000 hoger dan verwacht. Hiervan kon de 
oorzaak niet achterhaald worden, maar deze schades zijn hersteld om de veiligheid te kunnen 
garanderen. 
De energiekosten voor de pompgemalen en persleidingen vielen door de weersomstandigheden 
(minder neerslag) € 129.000 lager uit dan verwacht. 
Een aantal adviestrajecten heeft niet plaatsgevonden in 2015, zoals meten en monitoren vrij 
vervalstelsel, onderzoeksinspanning SWWB, onderzoek overkluisde sloot A58 en hydraulische 

V 133.000 
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knelpunten. De budgetten voor advieskosten zijn in de Bestuursrapportage 2015 al neerwaarts 
bijgesteld. Hierna is nog € 31.000 van de budgetten voor advies onbenut gebleven.  
Hiernaast zijn nog een aantal voordelen ontstaan door een aanbestedingsvoordeel bij het 
reinigen van de drainage (€ 27.000), lagere kosten drukwerk (€ 23.000) en lagere kosten voor 
heffingen (€ 25.000). 

Bereikbaarheid en mobiliteit V 25.000 

Uren en intern product 
Voor dit beleidsveld is 300 uur meer gemaakt dan geraamd doordat er minder ziekte en overleg 
zijn er meer productieve uren gemaakt. 
Ook is er sprake van een voordeel van € 5.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 

N 25.000 

Verkeer- en vervoer 
Er zijn onvoorziene kosten voor het herstel van de fietsenstallingen geweest. Tevens is de 
verwachte subsidie voor plaatsing van fietsnietjes vervallen in verband met herziening van het 
totale fietsparkeren in de binnenstad.  
In 2015 zijn er geen kosten gemaakt op het krediet Integrale studie NOT en gebiedsvisie A58. 
Tegenover dit voordeel van € 67.000 staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve 
Grote Infrastructurele Werken op Programma 6 Betalen & Financieren.  

V 46.000 

Betaald parkeren 
Het product Betaald parkeren was tot 2015 een gesloten financiering. Omdat de opbrengsten al 
enkele jaren achterblijven wordt de bestemmingsreserve Mobiliteit niet meer gevoed en heeft 
de reserve het bodembedrag van € 200.000 bereikt. Hierdoor wordt het product Betaald 
parkeren niet meer als gesloten financiering behandeld. 
Het gecontracteerde Uitwerkingsplan Parkeren (PUP) voor 2015 is lager dan begroot. De 
afrekening van PUP 2015 viel € 90.000 lager uit door met name lagere kosten voor handhaving 
en lagere kosten voor bezwaar en beroep en naheffingenaanslagen. Tevens is het budget voor 
onvoorziene kosten niet volledig benut. In totaal levert dit een voordeel op de lasten op van  
€ 157.000. Hiertegenover staan hogere BTW-kosten van € 11.000. 
De parkeeropbrengsten zijn € 141.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door achterblijvende opbrengsten vanuit het straatparkeren, dat door een doorgaande trend van 
teruglopende parkeeruren op de straten wordt veroorzaakt. In de Bestuursrapportage 2015 zijn 
de opbrengsten voor 2015 incidenteel aangepast met € 680.000. 

V 7.000 

Ruimte en wonen V 1.660.000 

Uren en intern product (exclusief grondexploitatie en binnenstad)  
Voor dit beleidsveld is 1.400 uur meer gemaakt dan geraamd door extra inhuur voor 
Stadsoevers. Tevens heeft er een verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden van 
Grondexploitaties naar het product Wonen (ten behoeve van de Woonagenda). 
Ook is er sprake van een voordeel van € 110.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 

N 52.000 

Kapitaallasten (exclusief grondexploitatie) 
Doordat niet het gehele beschikbaar gestelde budget uitgezet is in de vorm van startersleningen 
en duurzaamheidsleningen, zijn de kapitaallasten lager dan begroot. 

V 26.000 

Woningexploitatie 
Door een nieuwe huurovereenkomst zijn de verhuuropbrengsten van de panden Industriestraat 
4 tot en met 28 € 14.000 hoger dan begroot. 

V 14.000 

Ruimtelijke ordening 
Er zijn opbrengsten gerealiseerd van € 67.000 in verband met betaalplannen die niet begroot 
waren. Tevens zijn er rekeningen uitgestuurd voor gemaakte kosten voor in totaal € 45.000. 
Van het budget advieskosten is € 54.000 niet benut. Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt 
door het niet benutten van het eenmalige budget voor de herziening van de welstandnota. 
Doordat de herziening van de welstandsnota is gekoppeld aan de veranderingen in de 
Omgevingswet is de uitvoering in 2015 vertraagd en is het budget niet volledig benut. De 
werkzaamheden lopen door in 2016.  
In 2015 zijn op de kredieten Spoorzone Moerdijk-Halderberge-Roosendaal met name uitgaven 
gedaan in het kader van onderzoek, inventarisatie en ontwikkeling van diverse maatregelen op 
het gebied van civiele techniek en zelfredzaamheidsmaatregelen. De kredieten hebben een 
looptijd tot eind 2017. Vanaf medio 2016 worden de eerste daadwerkelijke maatregelen tot 
uitvoering gebracht en worden ook de hiervoor bedoelde budgetten benut. Het niet bestede 
budget van 2015 blijft beschikbaar voor 2016 en volgende jaren. Tegenover dit voordeel van  
€ 4.231.000 staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen 

V 4.450.000 
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op Programma 6 Betalen & Financieren. 
 
In de Bestuursrapportage 2015 is € 400.000 vrij gemaakt uit de bestemmingsreserve 
Investeringsimpuls voor de ambtelijke inzet voor de binnenstad. De werkelijke ambtelijke inzet in 
2015 bedraagt 3.300 uur. De werkelijke kosten van € 340.000 zijn ten laste van de 
bestemmingsreserve gebracht, zie Programma 6 Betalen & Financieren.  

Strategisch bezit 
Het nadeel op Charitasstraat 8 van € 12.000 wordt onder andere veroorzaakt door 
inkomstenderving door de beëindiging van het gebruik van de Rolstoelcentrale en de extra 
advieskosten die zijn gemaakt voor de verkoop van dit pand. 
Abusievelijk is de huuropbrengst van Hoogstraat 124 onjuist in de begroting terechtgekomen. Dit 
levert een voordeel op van € 26.000.  
In verband met de geplande verkoop van Kadeplein 3 is er in 2015 nagenoeg geen onderhoud 
aan dit pand gedaan. Dit betekent een voordeel van € 33.000. 
Het voordeel op Edisonstraat 55 van € 20.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere 
kosten gasverbruik. 
Het voordeel op het pand Scherpdeel 10, 12 en 14 van € 13.000 wordt voornamelijk veroorzaakt 
door het niet uitvoeren van onderhoud in verband met geplande afstoten van het pand. 
Het voordeel op het pand Jan Vermeerlaan 198 tot en met 204 (€ 15.000) wordt onder andere 
veroorzaakt door lagere energiekosten (€ 19.000) en lagere kosten voor onderhoud in verband 
met beperkte exploitatietermijn van het pand (€ 10.000). Hiertegenover staan extra kosten in v 
erband met afrekeningen van servicekosten over de jaren 2011, 2012 en 2014 voor in totaal  
€ 15.000. 
De sloopkosten voor Oostelijke Havendijk 13a en b van € 23.000 waren niet begroot.  
Een gedeelte van de exploitatielasten van Kadeplein 4 was in de begroting opgenomen  
(€ 31.000). De werkelijk kosten bedragen € 77.000 en zijn onttrokken aan de 
bestemmingsreserve Vastgoed. Ook de onttrekking aan de reserve was begroot op € 31.000. 
Tegenover het nadeel op dit pand (€ 46.000) staat een hogere onttrekking aan de 
bestemmingsreserve Vastgoed van € 46.000. 

V 32.000 

Omgevingsvergunning 
Het aantal omgevingsvergunningen is hoger dan de afgelopen drie jaar, maar de leges blijven 
achter vanwege een aantal redenen. Ten eerste zijn er weinig grote aanvragen, waardoor de 
leges achterblijven vanwege de kruissubsidiëring: een grote aanvraag levert veel leges op, een 
kleine aanvraag levert weinig leges op. Ten tweede zijn er leges tot een bedrag van ruim  
€ 94.000 terugbetaald  in verband met ten onrechte opgelegde leges voor bestemmingsplannen 
ouder dan 10 jaar. Tot slot is er in totaal € 128.000 aan leges terugbetaald vanwege 
bezwaarschriften. De leges worden berekend op basis van de bouwplannen. In 2015 is het een 
aantal keer voorgekomen dat de definitieve bouwkosten (voor grotere projecten) lager uit zijn 
gevallen. Doordat het bezwaar dat is aangetekend tegen de te hoge leges gegrond is verklaard, 
hebben er terugbetalingen van leges plaatsgevonden . 

N 429.000 

Wonen  
Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet begrote verkoopopbrengsten van 
Molenstraat 133/139 (€ 128.000) en Molenstraat 86 (€ 10.000) en de niet begrote risico-opslag 
voor de garantstelling van de lening voor Molenstraat 133-139 (€ 24.000). Dit betreft panden die 
eerder zijn aangekocht in het kader van het Credo-project. 
Ook is er € 15.000 uitgegeven voor de feestelijke afsluiting van het Credo-project.  
De rente opbrengsten van de duurzaamheidsleningen en startersleningen zijn niet volledig in de 
begroting opgenomen, waardoor een voordeel van € 64.000 is ontstaan. 

V 201.000 

Programma Spoorhaven 
De kosten voor inhuur ter vervanging van een zieke medewerker waren niet begroot. 

N 68.000 
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Grondexploitatie  
De afwijkingen tussen de begroting- en de rekeningcijfers zijn een gevolg van het achterblijven  
van de realisatie van de grondexploitaties ten opzichte van de vastgestelde grondexploitaties.  
De cijfers van de vastgestelde grondexploitaties zijn in de begroting ingebracht. Hierbij zijn die, 
zoals vastgesteld bij de begroting 2016 voor de jaarschijf 2015 bepalend. 
 
Het nadeel op bouwgrondexploitaties wordt veroorzaakt door: 
Verliesvoorzieningen                                                                                           N 3.337.000 
Lagere storting dan begroot                                                                                              V 743.000 
Lagere kapitaallasten                                                                                                                        V 44.000 
 
In verband met de grondexploitaties zijn de onderstaande mutaties verantwoord op de reserves: 
Onttrekkingen 
Bestemmingsreserve Grondexploitaties                                                                                         144.000 
Bestemmingsreserve Grondexploitaties naar voorzieningen                                                     780.000 
Inzet resterende saldo BR Grondexploitaties                                                                             1.523.000 
 
Toevoegingen 
Bestemmingsreserve Grondexploitaties                                                                                      2.209.000 
 
Voor een nadere specificatie en toelichtingen wordt verwezen naar paragraaf 7 Grondbeleid en 
de toelichting op de balans. 

N 2.550.000 

 

Afvalinzameling en milieu N 387.000 

Uren en intern product (exclusief reiniging) 
Voor dit beleidsveld is 500 uur meer gemaakt dan geraamd vanwege een verschuiving in 
werkzaamheden van de producten Ruimtelijke Ordening en Beleid Bestuur naar onder andere 
spoorzone Moerdijk – Halderberge – Roosendaal. Tevens zijn er meer uren gemaakt in verband 
met de duurzaamheid. 
Ook is er sprake van een voordeel van € 2.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 

N 58.000 

Milieubeheer 
Op het budget voor Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een voordeel 
zichtbaar van € 90.000. De afrekening over het werkprogramma 2014 levert een voordeel op van 
€ 216.000. Het werkprogramma van 2015 dat is belegd bij OMWB, is € 84.000 lager dan de 
raming voor 2015. De verwachte bijdrage in het exploitatietekort van 2015 bedraagt € 135.000. 
Hiernaast is een nadelig exploitatietekort van € 81.000 over 2013 verantwoord. 
Van het budget van € 30.000 dat via de Bestuursrapportage 2015 beschikbaar is gesteld voor de 
duurzaamheidsagenda is slechts € 15.000 besteed. Omdat er meer voorbereiding nodig was voor 
de inhoudelijke thema’s is de R100 - een bijeenkomst die wordt georganiseerd met 100 personen 
in het kader van de duurzaamheidsagenda - doorgeschoven naar 2016.  
Op 2 februari 2016 heeft het college besloten een voorziening van € 450.000 te vormen, om het 
aandeel van de gemeente Roosendaal in het liquidatiesaldo van de Regionale Milieudienst West-
Brabant (RMD) af te dekken. 

N 344.000 

Bestrijding dierenoverlast 
Er waren minder meldingen van overlast door ratten dan in de afgelopen jaren. 

V 11.000 
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Reiniging 
Het product Reiniging betreft een gesloten financiering. De opbrengsten van afvalstoffenheffing 
zijn € 53.000 hoger dan begroot. Deze hogere opbrengsten worden veroorzaakt door het vaker 
aanbieden van afval door de inwoners dan verwacht. 
De opbrengsten vanuit Nedvang blijven € 541.000 achter vanwege te lage capaciteit van de 
sorteerder. Dit wordt in 2016 gecorrigeerd. 
De kosten voor kwijtscheldingen zijn € 99.000 hoger dan begroot. Het nadeel wordt voornamelijk 
veroorzaakt door kwijtscheldingen over voorgaande jaren (€ 140.000).  
Door lagere uitgaven zijn de BTW-kosten € 199.000 lager dan begroot. 
Het project Omgekeerd inzamelen is later gestart dan in eerste instantie gepland, omdat de 
complete aanpak is veranderd. Hierdoor zijn de kosten € 53.000 lager uitgevallen. 
De afrekening van de inningskosten Diftar over 2014 was onverwacht € 42.000 lager dan 
verwacht.  
Er waren minder aanpassingen aan inzamellocaties - op basis van klachten en aanleg 
ondergrondse containers - dan van tevoren ingeschat (voordeel € 23.000). 
Er is door de inwoners van Roosendaal minder gebruik gemaakt van de Milieustraat dan vooraf 
verwacht. Hierdoor zijn de transportkosten van het afval ook lager. Dit levert in totaal een 
voordeel op van € 350.000. 
De kosten van nascheiding door Attero zijn € 30.000 lager dan verwacht.  
Door efficiënt werken bij Saver hebben we € 129.000 terug ontvangen over 2015. 
Over het algemeen waren er minder illegale afvaldumpingen in 2015, maar er waren meer 
illegale dumpingen van asbest dan in de afgelopen jaren (voordeel € 30.000). 
In afwachting van de nieuwe campagne van Saver, is er in 2015 slechts één nieuwsbrief 
verstuurd (voordeel € 40.000). 
De ambtelijke inzet is € 37.000 lager door verschuiving van werkzaamheden naar het product 
Wegen. 

V 4.000 

Vergunningverlening V 11.000 

Leges openbare orde en veiligheid 
De verhoging van de legesopbrengsten in de Programmabegroting 2015 van € 50.000 is niet 
gerealiseerd in 2015. Deze taakstelling is ingevuld middels lagere personeelskosten. 
Ook is er sprake van een voordeel door hercalculatie van het tarief intern product. 

V 11.000 
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PROGRAMMA 5. ZORGEN & STIMULEREN  

X1.000 Rekening 2014 Begroting 2015 
na wijziging 

Rekening 2015 Saldo 2015 Incidenteel 
gerealiseerd in 

2015 

Zorg algemeen  N 726 N 5.322 N 4.196 V 1.126 
 

Lasten 885 5.443 4.325 
  

Baten 159 121 129 
  

      

Vrij toegankelijke zorg N 6.465 N 6.173 N 5.835 V 338  

Lasten  6.500 6.218 5.859   

Baten 35 45 24   

      

Toegang zorg N 4.037 N 2.736 N 2.865 N 129  

Lasten  4.393 2.736 2.865   

Baten 356 0 0   

      

Niet vrij toegankelijke zorg N 4.505 N 35.051 N 31.036 V 4.015  

Lasten  6.345 37.445 35.344   

Baten 1.840 2.394 4.308   

      

Saldo N 15.733 N 49.282 N 43.932 V 5.350  
 

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2015 
 

Zorg algemeen V 1.126.000 

Uren en intern product 
Voor dit beleidsveld is 1.100 uur minder gemaakt dan geraamd doordat er sprake was van een 
langdurig zieke en opname ouderschapsverlof. 
Ook is er sprake van een voordeel van € 17.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 

V 128.000 

Beleid zorgen en stimuleren 
Doordat de decentralisatie van jeugd in 2015 een groot beslag legde op de capaciteit in de 
diverse deelnemende gemeentes is er minder aandacht geweest voor het regionale project en 
zijn er ook minder uitgaven hiervoor gedaan.  

V 55.000 

1
e
 lijns loket Wmo en jeugd 

Het budget voor sociale wijkteams van € 54.000 is niet benut, omdat in Roosendaal is gekozen 
voor een andere manier van organiseren van de Toegang. 
De subsidie voor cliëntondersteuning is € 207.000 lager vastgesteld, vanwege het niet behalen 
van de afgesproken resultaten. 
Via de resultaatbestemming van 2014 is € 400.000 beschikbaar gesteld voor kosten voorliggend 
veld. Omdat een aantal subsidieaanvragen is afgewezen vanwege het onvoldoende bijdragen 
aan de doelstellingen, resteert er  van dit budget eind 2015 nog € 149.000. Hiertegenover staat 
een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen op  
Programma 6 Betalen & Financieren. 
Via de resultaatbestemming van 2014 is € 82.000 beschikbaar gesteld als Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG)-budget. 
Van het totale CJG-budget - inclusief de aanvulling vanuit 2014 - resteert eind 2015 € 168.000, 
omdat door de start van de jeugdprofessionals en onvoldoende vraag vanuit ouders en jongeren 
begin 2015 minder cursussen zijn verstrekt. Omdat de kosten voor 2015 uit het reguliere budget 
gedekt kunnen worden, is de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisatie-
uitkeringen niet nodig. 
Het budget voor de solidariteitsafspraken in de regio is slechts gedeeltelijk ingezet vanwege een 
positiever financieel resultaat over de regio.  
Het budget voor de financiering van Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor het uitvoeren van het 
trekkingsrecht van € 128.000 is niet benut, omdat de financiering op een ander manier plaats 
vond. Ook is er geen gebruik gemaakt van een kleine post voor standaardisatie van de declaratie 
en facturatie Wmo.  

V 944.000 
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Vrij toegankelijke zorg V 338.000 

Uren en intern product 
Voor dit beleidsveld is 800 uur minder gemaakt dan geraamd doordat er sprake was van een 
tweetal langdurig zieke medewerkers en een openstaande vacature.  
Ook is er sprake van een voordeel van € 6.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 

V 91.000 

Huisvesting 
De hogere onderhoudskosten voor Gezellelaan 45 zijn voornamelijk veroorzaakt door de 
vervanging van de meterkast. 
Na juli 2015 is Nieuwstraat 35 niet meer verhuurd. Ook zijn er extra advieskosten gemaakt door 
de geplande verkoop van dit pand.  

N 23.000 

Algemene voorzieningen Wmo/jeugd 
Er is afgelopen jaar veel gebeurd binnen de zorg. Vooraf is zo goed mogelijk ingeschat welke 
middelen in het voorliggend veld benodigd waren. Daarbij zijn bewust niet alle middelen ingezet 
om te kunnen anticiperen op onvoorziene zaken en ontwikkelingen. Hiervan is uiteindelijk 
nauwelijks sprake geweest, waardoor er een voordeel van € 163.000 ontstaat.  

V 163.000 

Gezondheid 
De werkelijke teruggave van BTW via het BTW-compensatiefonds is € 12.000 lager dan begroot. 

N 14.000 

Jeugdgezondheidszorg 
In 2015 was de verwachting dat de stijgende lijn van 2014 in het aantal locaties - waar de GGD 
een controle in het kader van de Technische Hygiëne Zorg uit moest voeren - zou worden 
voortgezet. Deze stijgende lijn heeft zich echter niet doorgezet, waardoor € 37.000 niet is benut. 
De subsidie voor het uniforme deel jeugdgezondheidszorg is € 56.000 lager dan begroot door 
een scherp weggezette offerte. Het begrotingsbedrag is hierop niet aangepast. 
De kosten voor het maatwerk deel jeugdgezondheidszorg zijn ten lasten gebracht van het CJG-
budget. Hierdoor is het budget voor maatwerk van € 27.000 niet benut in 2015.  

V 121.000 

Toegang zorg N 129.000 

Uren en intern product 
Voor dit beleidsveld is 2.100 uur meer gemaakt dan geraamd doordat er sprake is geweest van 
een langdurig zieke medewerker en detachering van een aantal medewerkers. 
Ook is er sprake van een voordeel van € 63.000 door hercalculatie van het tarief intern product. 

N 131.000 

Salariskosten 
De tijdelijke urenuitbreiding voor de opstart van de Toegang waren niet begroot. 

N 21.000 

Algemene voorzieningen Wmo en jeugd en 1
e
 lijnsloket Wmo en jeugd 

2015 was een opstartjaar. Er is in 2015 veel gebeurd binnen de Toegang. Vooraf is zo goed 
mogelijke ingeschat welke middelen benodigd waren. Daarbij zijn bewust niet alle middelen 
ingezet om te kunnen anticiperen op onvoorziene zaken en ontwikkelingen. 

V 23.000 

Niet vrij toegankelijke zorg V 4.015.000 

Maatwerk voorziening in natura Wmo (materieel en immaterieel) inclusief eigen bijdrages 
Er zijn minder voorzieningen verstrekt met name binnen de huishoudelijke hulp als gevolg van de 
kanteling in de Wmo waardoor er minder aanvragen zijn geweest (voordeel € 1.148.000).  
Door het lagere aantal aanvragen blijven ook de eigen bijdrages achter. In de Bestuursrapportage 
2015 zijn deze opbrengsten te laag bijgesteld (voordeel € 116.000). 

V 1.264.000 

PGB Wmo en jeugd 
Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschot op PGB jeugd. Het budget voor 
jeugd is gebaseerd op verouderde gegevens van het Rijk uit 2012. Inmiddels is het aantal cliënten 
gedaald. Tevens zijn de tarieven naar beneden bijgesteld.  

V 1.978.000 

Opvang en beschermd wonen Wmo inclusief eigen bijdrages 
De uitvoering van beschermd wonen wordt door de centrumgemeente Bergen op Zoom gedaan. 
Hierdoor worden de hiervoor begrote kosten en opbrengsten niet gerealiseerd.  

V 20.000 

Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 
Budget was achtergehouden voor dekking niet verzilverde indicaties Wmo. De verzilvering is 
achtergebleven bij de verwachting. 

V 1.212.000 

Individuele voorzieningen natura jeugd 
Er zijn meer trajecten binnen jeugdzorg aangevraagd en toegekend, waardoor het beschikbare 
budget overschreden is. 

N 474.000 
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Veiligheid, reclassering, opvang jeugd 
Er zijn minder aanvragen en toekenningen geweest bij Bureau Jeugdzorg, hierdoor is niet het 
volledige budget benut. 

V 100.000 

Ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang jeugd 
Door het late tot stand komen van de informatie-uitwisseling met het CAK is er € 30.000 minder 
aan inkomsten gerealiseerd. De cliënten die door huisartsen zijn doorverwezen voor 
dagvoorzieningen hebben geen ouderbijdrage opgelegd gekregen terwijl dit wel had gemoeten. 
Er is voor gekozen deze gezinnen niet alsnog een ouderbijdrage op te leggen omdat inmiddels 
bekend was dat de ouderbijdrage per 1 januari 2016 is afgeschaft. Dit levert een nadeel op van  
€ 20.000. 

N 81.000 
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PROGRAMMA 6. BETALEN & FINANCIEREN 
X1.000 Rekening 2014 Begroting 2015 

na wijziging 
Rekening 2015 Saldo 2015 Incidenteel 

gerealiseerd in 
2015 

Nutsbedrijven V 39 V 11 V 78 V 67 
 

Lasten 1 1 1 
  

Baten 40 12 79 
 

51 

      

Financiering V 5.275 V 5.603 V 4.483 N 1.120  

Lasten  49 46 46   

Baten 5.324 5.649 4.529  64 

      

Uitkeringen 
gemeentefonds 

V 83.611 V 124.158 V 124.406 V 248  

Lasten  0 0 0   

Baten 83.611 124.158 124.406  -75 

      

Algemene lasten en baten V 203 N 624 V 2.499 V 3.123  

Lasten  5.239 6.033 4.567  314 

Baten 5.442 5.409 7.066  2.476 

      

Belastingen V 12.378 V 12.426 V 12.653 V 227  

Lasten  1.138 1.245 1.133  -114 

Baten 13.516 13.671 13.786  28 

      

Resultaten N 8.149 V 16.830 V  1.026 N 15.804  

Lasten  24.975 27.331 33.041  758 

Baten 16.826 44.161 34.067  1.583 

      

Saldo V 93.357 V 158.404 V 145.145 N 13.259  

 

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2015 
 

Nutsbedrijven V 67.000 

Energiedistributie  
De werkelijke dividenduitkering van Enexis is € 8.000 hoger dan verwacht. Eind 2015 is er  
€ 51.000 ontvangen in verband met een agio-uitkering van General Escrow Essent. Tevens is er  
€ 8.000 aan rente op een aandeelhouderslening ontvangen van Enexis. 

V 67.000 

Financiering N 1.120.000 

Geldleningen < 1 jaar 
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de rente en afschrijvingen. 

N 1.255.000 

Beleggingen 
Op verzoek van het Ministerie van Financiën heeft in 2015 een afkoop plaats gevonden van het 
Legaat van Cooth. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige afkoopsom van € 64.000. Daarnaast 
zijn de dividenduitkeringen van Saver en de BNG respectievelijk € 87.000 hoger en € 15.000 lager 
uitgevallen dan begroot. 

V 135.000 

Uitkeringen gemeentefonds V 248.000 

Algemene uitkeringen 
Het voordeel betreft de bijstelling vanwege de decembercirculaire. In het geboekte bedrag zitten 
ook nog verrekeningen over de jaren 2013 en 2014.  

V 250.000 

Algemene lasten en baten  V 3.123.000 

Onvoorzien 
Het budget voor onvoorzien is niet ingezet in 2015. 

V 140.000 

  



 

147 

 

Nader te concretiseren personeelsbudgetten 
Van het begrote budget van € 1.168.000 is € 861.000 beschikbaar gesteld aan de diverse teams 
voor inhuur en kwaliteitsimpuls. 

V 307.000 
 

Budget IKB 
Budget voor IKB € 1.071.000 is in 2015 niet uitgegeven omdat de uitvoering is doorgeschoven en 
verder wordt opgepakt in samenwerking met de andere samenwerkende gemeenten. 

V 1.071.000 

Flankerend personeelsbeleid 
Voor een vijftal personen is geen bijdrage of een lagere bijdrage in de bovenwettelijke WW-
lasten betaald, als gevolg van keuzepensioen, overlijden, niet doorgaan van de WW-uitkering of 
het stoppen van de WW-uitkering. Dit levert een voordeel op van € 173.000. 
De kosten voor de Werk-naar-werk-trajecten in 2015 bedroegen € 58.000. De kosten worden 
gedekt uit de salarisbudgetten van diverse teams. 
Er zijn hogere detacheringvergoedingen ontvangen dan verwacht (€ 83.000), doordat er meer 
personen gedetacheerd zijn en de tarieven hoger zijn dan begroot. Hiertegenover staan hogere 
kosten voor de trainees van € 22.000. 
De aanpassing vanuit de Bestuursrapportage 2015 voor de detacheringsvergoedingen is 
abusievelijk niet op de juiste kostenplaats terechtgekomen. Tegenover dit voordeel van  
€ 166.000 staat een even groot nadeel op calculatieverschillen. 
Tevens is van het budget voor onvoorziene personele situaties € 14.000 niet benut. 

V 329.000 

Nagekomen lasten en baten vorige dienstjaren 
In opdracht van de gemeente is door een extern belastingadviesbureau een BTW-onderzoek 
ingesteld over de jaren 2008 t/m 2011. De teruggaaf over 2008 is verantwoord in de jaarrekening 
2013. De afrekening over de jaren 2009 t/m 2011 heeft vertraging opgelopen als gevolg van 
nader overleg met de Belastingdienst. In februari 2016 zijn de definitieve beschikkingen 
ontvangen, welke zijn verantwoord in de jaarrekening 2015. In totaal wordt over de jaren 2009 
t/m 2011 € 266.000 BTW/BCF terugontvangen.     
Ter uitvoering van het onderhoudsplan Gemeentelijke gebouwen zijn in de jaren 2008 tot en met 
2011 de benodigde kredieten beschikbaar gesteld. Bij een aantal gebouwen is ten onrechte de 
BTW als kostenpost meegenomen en als gevolg daarvan ten laste van de betreffende 
onderhoudsvoorziening gebracht. In totaal gaat het om een bedrag van € 147.000, welk bedrag 
wordt teruggestort in de voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen. 
Tevens is er € 13.000 premie aan het pensioenfonds betaald over 2013, in verband met  
ex-werknemers in WW. 

V 105.000 

BCF gesloten financieringen 
Het nadeel wordt veroorzaakt doordat de werkelijke uitgaven op de budgetten bij riolering en 
reiniging sterk zijn achtergebleven bij de ramingen. Als gevolg hiervan is er ook minder BTW 
betaald en gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Bij rioleringen is het verschil € 322.000 
en bij reiniging € 196.000. Voor betaald parkeren betreft het een voordeel van € 17.000.  

N 501.000 

Kwijtscheldingen gesloten financieringen 
Er waren meer aanvragen voor kwijtscheldingen in 2015. Het voordeel wordt voor een groot deel 
veroorzaakt door het hogere aantal kwijtscheldingen over vorige jaren (€ 204.000). 

V 336.000 

Overige 
De liquidatie-uitkeringen van De Stok Exploitatie BV en De Stok Eigendom BV waren niet begroot 
(voordeel € 1.980.000). 
Om de voorziening frictiekosten CvK op de juiste hoogte te brengen is er € 135.000 onttrokken 
aan de voorziening. 
De ontvangen vergoeding risico-opslag voor een verstrekte gemeentegarantie een lening aan 
Borchwerf ll ad € 95.000 was niet begroot.            
Niet alle panden die op de planning stonden om in 2015 te verkopen, zijn daadwerkelijk 
verkocht. Hierdoor is een gedeelte van de verwachte opbrengst niet gerealiseerd (nadeel  
€ 857.000). Hier tegenover staat een lagere storting in de bestemmingsreserve Vastgoed.  
De gevelsubsidie voor Molenstraat 131-139 ad € 154.000 was niet begroot.      
De voorzieningen voor oninbare vorderingen zijn middels aanvullende stortingen van in totaal  
€ 65.000 op de juiste hoogte gebracht.         
In de aanbiedingsnota van de Programmabegroting 2015 is € 202.000 opgenomen in verband 
met de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO in 2014. De werkelijke salariskosten zijn 
verantwoord op de diverse teams.    
 
 

V 1.336.000 
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Belastingen V 227.000 

Uitvoering wet WOZ 
In verband met het uitstel door met ministerie naar 2016, was de aanvankelijk geraamde 
verhoging van de kosten voor de huurdersbeschikkingen niet nodig. 

V 114.000 

Lasten hondenbelasting 
De verhoging van de kostenraming in de bestuursrapportage 2015 is niet nodig gebleken. 

V 19.000 

Baten hondenbelasting 
Als gevolg van controles door de BWB is de opbrengst van de hondenbelasting hoger dan 
geraamd. 

V 23.000 

Baten reclamebelasting 
Dit voordeel wordt voor € 28.000 veroorzaakt door aanslagen die zijn opgelegd over vroegere 
jaren. In de bestuursrapportage van 2015 is de opbrengst verlaagd met € 30.000. Achteraf gezien 
was dit niet terecht. 

V 52.000 

Invorderingskosten belastingen 
Door de BWB zijn meer aanmaningen en dwangbevelen verzonden in verband met de 
invordering van openstaande belastingvorderingen. Hierdoor zijn er ook meer 
invorderingskosten van de BWB ontvangen. 

V 23.000 

Resultaten N 15.804.000 

Saldo kostenplaatsen 
In de begroting is een nadeel van € 617.000 opgenomen. De werkelijke kosten minus baten 
leveren een voordeel op van € 196.000. Ten opzichte van de begroting levert dit een nadeel op 
van € 421.000. 
In 2015 heeft geen nacalculatie ven de teamtarieven plaatsgevonden. Er heeft wel een 
hercalculatie van het tarief voor intern product plaatsgevonden. 
Onderstaand een nadere analyse van de werkelijke calculatieverschillen. 
Het werkelijke verschil van saldo kostenplaatsen valt uiteen in de volgende blokken: 
 

1. Teamkostenplaatsen      N 138.000 
2. Interne producten           V 334.000 
                                                    V 196.000 

 
Ad. 1 Teamkostenplaatsen                                                                                                           N 138.000 
                     

 2014 2015 

Bezettingsresultaat N 234.000 N 1.036.000 

Kostenresultaat V 881.000 V 1.151.000 

Tarief verschillen N 204.000 N 253.000 

Totaal V 443.000 N 138.000 

 
Bezettingsresultaat 
In 2015 was er sprake van een lagere productiviteit van afgerond 18.600 uur. Dit betreft een 
daling van het aantal productieve uren bij diverse teams ten opzichte van de begroting 2015 van 
3,25%. In 2014 was er een daling van 0,3% ten opzichte van de begroting zichtbaar. 
Deze lagere productiviteit wordt onder andere veroorzaakt door het niet of niet gelijk invullen 
van vacatures (8.400 uur), ziekte (8.200 uur), detacheringen (3.700 uur), zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof (2.000 uur), baan naar baan trajecten (1.000 uur), overgang twee teamleiders 
naar werkplein (800 uur). Tevens zijn er meer indirect productieve uren gemaakt dan geraamd 
(5.600 uur). 
Hiertegenover staat een hogere productiviteit doordat er sprake was van minder onwerkbaar 
weer en ziekte dan begroot bij team Openbare Werken (2.400 uur), tijdelijke urenuitbreidingen 
bij diverse teams (1.100 uur), extra eigen uren in verband met ziektes binnen eigen team (2.300 
uur) en inhuur (4.300 uur).  
 
Deze lagere productiviteit (18.600 uur) is als volgt verdeeld over de diverse eindproducten: 
Lagere ureninzet op externe producten: 6.900 uur 
Lagere ureninzet op interne producten/tractie/huisvesting: 8.800 uur 
Lagere urentoerekening aan projecten/kapitaalwerken: 2.900uur 
 

N 421.000 
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Onderstaand een overzicht met de geraamde en werkelijke uren per programma 
 

Omschrijving Uren begroting Uren realisatie Verschil 

Programma 1. Besturen & Samenwerken 120.400 113.900 - 6.500 

Programma 2. Leren & Ontwikkelen 34.100 32.800 - 1.300 

Programma 3. Werken & Ondernemen 89.500 86.200 - 3.300 

Programma 4. Wonen & Verblijven 133.600 137.600 4.000 

Programma 5. Zorgen & Stimuleren 26.500 26.700 200 

Programma 6. Betalen & Financieren 0 0 0 

Totaal externe producten 404.100 397.200 - 6.900 

Totaal interne producten 154.800 147.700 - 7.100 

Projecten/investeringen/voorzieningen 11.100 8.200 - 2.900 

Tractie middelen/huisvesting 1.800 100 - 1.700 

Totaal productieve uren 571.800 553.200 - 18.600 

 
Kostenresultaat 
Het voordelige kostenresultaat op de teams is als volgt te analyseren: 
 

 2014 2015 

Salarissen en sociale lasten V 221.000 V 404.000 

Personeel derden N 30.000 N 425.000 

Overige kosten  V 690.000 V 1.172.000 

Totaal V 881.000 V 1.152.000 

 
Het voordeel op salariskosten bij de teams (V 404.000) is als volgt te specificeren: 
Salarissen: V 330.000 
Sociale uitkeringen personeel: V 176.000 
Overige vergoedingen personeel: N 102.000 
                                                                      
Het voordeel op salariskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet of gedeeltelijk 
invullen van vacatures. Vaak worden deze vacatures - indien noodzakelijk - tijdelijk ingevuld door 
inhuur derden.  
Het voordeel op overige kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere 
huisvestingslasten (voordeel € 1.148.000) door het niet doorgaan van de renovatie van het 
stadskantoor.  
De gemiddelde kostenafwijking ten opzichte van de begroting van alle teamkostenplaatsen 
bedraagt in 2015 afgerond 3,5% in positieve zin. 
 
Ad. 2 Interne producten                                                                                                                V 334.000 
Het voordelige saldo van de interne producten is als volgt te analyseren: 
Kostenresultaat                                      V 1.329.000 
Dekkingsresultaat                                  N    995.000 
 
Kostenresultaat 
De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting, die het voordelige kostenresultaat  
van € 1.329.000 op interne producten veroorzaken zijn: 
 

Lagere kapitaallasten ICT                                                                                                         
Een viertal kredieten loopt door in 2016 (voordeel € 218.000). Tevens zijn een 
aantal investeringen lager uitgevallen (voordeel € 204.000). 

V 430.000 

Minder productieve uren                                                                                                        
Door langdurige ziekte, meer inproductieve uren, niet invullen van een 
vacature zijn er minder uren gemaakt voor de interne producten. 

V 491.000 

Bereikbaarheid                                                                                                                            
In verband met ontwikkelingen van KCC is het contract met A2 
Antwoordservice komen te vervallen. Hiernaast vallen de kosten van de 
doorlopende contracten voor telecommunicatie lager uit. 

V 30.000 
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Werkplek                                                                                                                                      
Dit voordeel wordt veroorzaakt door lagere kosten voor aanschaf meubilair. 
De levering van het bestelde meubilair kon pas in 2016 plaatsvinden. 

 
V 67.000 

Repro                                                                                                                                             
De kosten voor repro zijn lager dan begroot als gevolg van een gunstige 
aanbesteding. 

V 48.000 

Rechtspositionele en P&O ondersteuning                                                                              
Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor juridisch 
advies met betrekking tot personeel en lagere kosten voor jubilarissen. 

V 15.000 

P&C documenten                                                                                                                        
De drukkosten voor de P&C-documenten en de kosten voor de APP 
veroorzaken dit tekort. Tevens waren de kosten voor Vensters voor 
Bedrijfsvoering niet begroot. 

N 13.000 

DTP en communicatie                                                                                                                
Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de doorberekening van 
de uitbestede DTP-werkzaamheden niet begroot zijn. 

V 15.000 

BHV                                                                                                                                                
Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitstellen van de 
aanschaf van een nieuw registratiesysteem in verband met de mogelijke 
herhuisvesting van de ambtenaren en door de lagere kosten voor 
herhalingscursus BHV door een scherpe inkoop. 

V 13.000 

Ondersteuning Werkplein Hart van West Brabant                                                               
Van het Werkplein Hart van West-Brabant is voor 2015 een vergoeding 
ontvangen van € 520.000 voor de serviceverlening door de gemeente 
Roosendaal voor de werkgebieden van digitale informatievoorziening en 
communicatie. De werkelijke kosten voor 2015 bedragen € 328.000 voor 
inhuur personeel, € 43.000 voor abonnementen en € 70.000 voor de 
compensatieregeling andere deelnemende gemeenten. 

V 80.000 

ICT                                                                                                                                                
Doordat diverse activiteiten, die in het verleden door de gemeente zelf werden 
uitgevoerd en betaald, in 2015 door ICT West-Brabant West (ICT WBW) zijn 
uitgevoerd en betaald, zijn de kosten lager uitgevallen. Daarnaast is 2015 een 
overgangsjaar voor het overhevelen van budgetten naar ICT WBW.  

V 104.000 

Salarisadministratie                                                                                                                    
De bijdragen van de elf regiogemeenten in de kosten van regionaal 
applicatiebeheer (€ 72.000) was niet geraamd evenals de betaalde 
detacheringsvergoeding aan de gemeente Bergen op Zoom (€ 33.000).  

V 39.000 

 
Dekkingsresultaat 
Het nadelige dekkingsresultaat van € 995.000 is als volgt ontstaan: 
Dekking door uren op externe producten en projecten (exclusief team OW) 
     344.000 werkelijke uren x nacalculatorisch tarief € 37,10                                               12.768.000 
Doorbelasting Openbare Werken                                                                                                   166.000 
Dekking op interne producten                                                                                                   12.934.000 
Totaal begroting dekkingsrekening                                                                                           13.930.000 
Resterend nadelig/voordelig dekkingsresultaat                                                                           996.000 
Diverse kleine afrondingsverschillen                                                                                                  1.000 
Dekkingsresultaat 2015 nadeel                                                                                                       995.000 
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Reserves en voorzieningen: mutaties op de reserves 
 
Stortingen 

Omschrijving Geraamd Werkelijk Verschil V/N Incidenteel 

Algemene saldireserve 898.000 898.000    

Specifieke risicoreserve sociaal 
domein 

1.696.000 1.696.000    

BR Monumenten 101.000 101.000    

BR Nieuwbouw stadskantoor 893.000 893.000    

BR Nieuwbouw schouwburg 71.000 71.000    

BR Huisvesting onderwijs -289.000 -289.000    

BR Grondexploitaties 451.000 495.000 44.000 N  

BR Flank. personeelsbeleid 166.000 339.000 173.000 N  

BR Decentralisatie-uitkeringen 5.497.000 5.497.000   4.759.000 

BR mobiliteit 173.000 173.000    

BR Speelgelegenheden 316.000 316.000    

BR Vastgoed 2.056.000 1.364.000 692.000 V 1.120.000 

BR Investeringsimpuls 8.391.000 9.693.000 1.302.000 N 7.851.000 

BR OOR 6.577.000 9.850.000 3.273.000 N 4.005.000 

BR Nog te best. overschot 389.000 389.000    

BR Grondexploitatie alg. dienst 525.000 1.714.000 1.189.000 N  

Overige reserves 37.000 37.000    

Totaal 27.948.000 33.237.000 5.289.000 N 17.735.000 

 
Onttrekkingen 

Omschrijving Geraamd Werkelijk Verschil V/N Incidenteel 

Algemene reserve 7.156.000 6.226.000 930.000 N 4.759.000 

Algemene saldireserve 1.119.000 727.000 392.000 N  

BR Grote infrastr. werken 87.000 - 11.000 98.000 N  

BR Monumenten 101.000 81.000 20.000 N  

BR Nieuwbouw stadskantoor 1.208.000 83.000 1.125.000 N  

BR Nieuwbouw schouwburg 262.000 262.000    

BR Onderwijs huisvesting 2.521.000 2.308.000 213.000 N  

BR Stimuleringsbijdragen 80.000 80.000   80.000 

BR Grondexploitaties 864.000 1.667.000 803.000 V   1.523.000 

BR Gaswinstuitkering Essent 2.584.000 2.584.000   1.774.000 

BR Vitale wijken en dorpen 4.709.000 5.279.000 570.000 V 5.270.000 

BR Liquidatie uitk. brandweer 159.000 159.000    

BR Winstuitkering HNG 415.000 415.000    

BR Pilot bestr. overl. coffeesh. 60.000 60.000   60.000 

BR Decentralisatie-uitkeringen 5.712.000 1.016.000 4.696.000 N  

BR Verv. pachtopbr. Visdonk 407.000 407.000    

BR Fondsen AvR 2.336.000 3.002.000 666.000 V 3.002.000 

BR Onderh. sted. waterpartijen 83.000 297.000 214.000 V 297.000 

BR Onderh. ct. kunstwerken 77.000 77.000   77.000 

BR Onderhoud verhardingen 216.000 2.516.000 2.300.000 V 2.516.000 

BR Speelgelegenheden 316.000 316.000    

BR Vastgoed 276.000 461.000 185.000 V  

BR Investeringsimpuls 4.783.000 1.807.000 2.976.000 N  

BR OOR 8.285.000 3.128.000 5.157.000 N  

BR Grondexploitatie alg. dienst  780.000 780.000 V  

BR Mobiliteit 221.000 221.000    

Overige reserves 125.000 120.000 5.000 N  

Totaal 44.162.000 34.068.000 10.094.000 N 19.358.000 
 

N 15.383.000 
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Incidentele lasten 

Programma 1 Besturen & Samenwerken 

Aanvullende storting voorziening APPA 186.000 

Restitutie bijdrage Mobiliteitscentrum 2012 en 2013 en Rekenkamer 2014 -28.000 

Programma 2 Leren & Ontwikkelen 

Afrekening gasverbruik Da Vinci -52.000 

Verrekening kosten Da Vinci met krediet -44.000 

Hogere kosten voor plaatsen noodunits Kroevendonk 22.000 

Lager kapitaallasten nieuwbouw VMBO-school -635.000 

Overname inventaris zwembad de Stok 64.000 

Advieskosten aanbesteding/exploitatie zwembad de Stok 34.000 

Sportvoorzieningen wedstrijdbad zwembad de Stok 17.000 

Afboeking deelnames in eigendom en exploitatie zwembad de Stok 36.000 

Afrekening gasverbruik sporthal de Omganck 2014 -15.000 

Bijdrage organisatie sportgala 12.000 

Advieskosten voor verkoop panden Burgerhoutsestraat 23 en Nieuwstraat 35 19.000 

Lagere vaststelling subsidie 2014 de Kring -35.000 

Transitiekosten en nulmeting ten behoeve van regionalisering archief 25.000 

Makelaarskosten voor verkoop pand Scholtensboslaan 1 16.000 

Programma 3 Werken & Ondernemen 

Inzet extra stroomaggregaten ten behoeve van de najaarskermis 42.000 

Kosten noodopvang vluchtelingen 175.000 

Programma 4 Wonen & Verblijven 

Verrekening lagere beheerskosten Borchwerf ll 2014 -18.000 

Bermonderhoud langs Antwerpseweg -181.000 

Sloop en asbestverwijdering Boswachtersdreef 60.000 

OZB-aanslagen 2013 en 2014 Oude Ettensebaan  18.000 

Lagere kapitaallasten op investeringen civieltechnische kunstwerken, damwanden, baggerwerkzaamheden 

en Landschappen van Allure - 434.000 

Inzet WVS voor verwijderen boomstobben 33.000 

Aanvullende storting in voorziening Rioleringsinvesteringen 132.000 

Lagere rentekosten op startersleningen en duurzaamheidsleningen -26.000 

Afrekening servicekosten J Vermeerlaan 198-204 over 2011,2012 en 2014 15.000 

Sloopkosten Oostelijke Havendijk 13a en b 23.000 

Kosten Credo 15.000 

Kosten inhuur Stadsoevers 66.000 

Afrekening werkprogramma 2014 OWMB -216.000 

Nadelig exploitatiebijdrage RMD 2013 81.000 

Vorming verliesvoorziening Stadsoevers  2.881.000 

Vorming verliesvoorziening Majoppeveld 865.000 

Vorming voorziening voor liquidatie RMD 450.000 

Programma 6 Betalen & Financieren 

Storting BTW in voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen 147.000 

Pensioenpremie 2013 tbv ex-medwerkers in WW 13.000 

Gevelsubsidie Molenstraat 131-139 154.000 

Lagere bijdrage BWB in kosten WOZ -114.000 

  Totaal incidentele lasten voor resultaat 3.803.000 

Programma 6 Betalen & Financieren 

Storting vrijval voorziening Openbare Verlichting in BR OOR 758.000 

 Totaal incidentele lasten mutaties reserves 758.000 

  Totaal incidentele lasten inclusief stortingen na resultaat 4.561.000 
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 Incidentele baten 

Programma 1 Besturen & Samenwerken 

Exploitatie afrekening 2013 Veiligheidsregio 127.000 

Exploitatie afrekening 2014 Veiligheidsregio 71.000 

Proces verbaal vergoeding 2014 van Ministerie van Veiligheid en Justitie 23.000 

Bijdrage AlleeWonen 2014 in kosten wijkteams 30.000 

Programma 2 Leren & Ontwikkelen 

Vergoeding kosten verzelfstandiging zwembad de Stok 33.000 

Verrekening teveel betaalde subsidie over 2013 tot en met 2015 met exploitant sporthal In de Roos 46.000 

Verrekening energiekosten 2013 en 2014 met exploitant sporthal In de Roos 47.000 

Programma 3 Werken & Ondernemen 

Lagere afboeking gedeelte achterstallige huur Paviljoen 25.000 

Beëindiging verhuurcontract billboards -65.000 

Bijdrage COA in kosten opvang vluchtelingen 112.000 

Programma 4 Wonen & Verblijven 

Vrijval voorziening Openbare verlichting 758.000 

Verkoop landbouwterrein Huijbergseweg 117.000 

Verkoop plantsoengronden 205.000 

Vergoeding voor gemaakte plankosten 112.000 

Terugbetaling leges vanwege bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar en vanwege bezwaarschriften -222.000 

Verkoop Molenstraat 133/139 en Molenstraat 86 138.000 

Vergoeding voor risico-opslag voor de garantstelling van lening Molenstraat  133/139 24.000 

 

0 

Programma 6 Betalen & Financieren 

Agio-uitkering General Escrow Essent 51.000 

Afkoop Legaat van Cooth 64.000 

Algemene uitkering afrekeningen 2013 en 2014 -75.000 

Terugontvangst BTW naar aanleiding van onderzoek 2008-2011 266.000 

Liquidatie-uitkering de Stok 1.980.000 

Onttrekking aan voorziening Frictiekosten CvK 135.000 

Vergoeding risico-opslag gegarandeerde geldlening Borchwerf ll 95.000 

Opbrengsten reclamebelasting over voorgaande jaren 28.000 

  Totaal incidentele baten voor resultaat 4.125.000 

Programma 6 Betalen & Financieren 

Onttrekking kosten Boswachtersdreef aan BR Vastgoed 60.000 

Onttrekking aan BR Grondexploitaties 1.523.000 

Totaal incidentele baten mutaties reserves 1.583.000 

  Totaal incidentele baten inclusief onttrekkingen  

na resultaat 5.708.000 

  Saldo incidentele baten en lasten voor resultaat 322.000 

  Saldo incidentele baten/lasten reserves 825.000 

  Saldo incidentele baten en lasten na resultaat 1.147.000 

 

De eenmalige voordelen en nadelen die via een reserve afgedekt worden en dus geen invloed hebben op 
het resultaat zijn niet in dit overzicht meegenomen, maar wel toegelicht bij de desbetreffende 
programma’s. 
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Nadere analyse begrotingsrechtmatigheid 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de werkelijke lasten en baten ten opzichte van de ramingen uit 
de begroting 2015 (na wijzigingen). De vetgedrukte bedragen geven de overschrijdingen bij de lasten en de 
onderschrijdingen bij de baten weer.  
 

Lasten (x € 1.000) 

Programma Begroting 2015 Rekening 2015 Verschil 
 V = voordeel  

N = nadeel 

1. Besturen & Samenwerken 22.663 21.069 1.594 V 

2. Leren & Ontwikkelen 22.479 21.128 1.351 V 

3. Werken & Ondernemen 60.929 59.021 1.908 V 

4. Wonen & Verblijven 77.249 65.315 11.934 V 

5. Zorgen & Stimuleren 51.843 48.393 3.450 V 

6. Betalen & Financieren 6.708 5.551 1.157 V 

Stortingen reserves 27.948 33.237 5.289 N 

Totaal lasten 269.819 253.714 16.105 V 

Baten (x € 1.000) 

 
Programma Begroting 2015 Rekening 2015 Verschil 

 V = voordeel  
N = nadeel 

1. Besturen & Samenwerken 1.764 2.334  570 V 

2. Leren & Ontwikkelen 3.614 3.835  221 V 

3. Werken & Ondernemen 22.918 23.557 639 V 

4. Wonen & Verblijven 45.901 42.852  3.049 N 

5. Zorgen & Stimuleren 2.561 4.460  1.899 V 

6. Betalen & Financieren 148.900 149.867 967 V 

Onttrekkingen reserves  44.161 34.067  10.094 N 

Totaal baten 269.819 260.972 8.847 N  

Saldi 0 V. 7.258 7.258 V 

 
Toelichting op de overschrijdingen van de lasten 
Er is een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van 
begrotingsafwijkingen kunnen - volgens het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) -
tenminste de volgende categorieën begrotingsafwijkingen worden onderkend: 
 
Omschrijving Rechtmatig Onrechtmatig 

1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd 
door direct gerelateerde inkomsten. 

X  

2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die 
niet tijdig konden worden gesignaleerd. 

X  

3. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij 
de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn 
gesignaleerd. 

 X 

4. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het 
bestaande beleid en waarvoor geen voorstel tot begrotingswijziging is 
ingediend. 

 X 

5. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig 
moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de 
subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. 

 Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 

 Geconstateerd na verantwoordingsjaar 

X X 
 

6. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen 
voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten 
in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. 

 Jaar van investeren 

 Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren 

X X 
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De overschrijding bij de stortingen in de reserves (5.289.000) valt deels onder categorie 1 (5.116.000) en 
deels onder categorie 2 (173.000). De overschrijding wordt veroorzaakt door: 

 Hogere storting bestemmingsreserve Grondexploitaties (1.233.000), hierin is begrepen een bedrag van  
€ 1.189.000 voor het afsluiten van de grondexploitatie ‘t Zand. 

 Hogere storting bestemmingsreserve Investeringsimpuls (1.302.000). Deze reserve is gevormd door het 
opheffen van de bestemmingsreserve Majeure Opgaven en bestemmingsreserve Agenda van 
Roosendaal. De hogere storting is gedaan om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. 

 Hogere storting bestemmingsreserve OOR (3.273.000). Deze reserve is gevormd door het opheffen van 
de bestemmingsreserve Onderhoud stedelijke waterpartijen, Onderhoud verhardingen en de 
voorziening Openbare verlichting. De hogere storting  is gedaan om aan de lopende verplichtingen te 
kunnen voldoen. 

 Lagere storting bestemmingsreserve Vastgoed (692.000). De aanvankelijk geraamde storting is te hoog 
gebleken, omdat de verkopen van gemeentelijke gebouwen in 2015 is achter gebleven. 

 Hogere storting bestemmingsreserve Flankerend personeelsbeleid (173.000), dit betreft het saldo van 
de kostenplaats voormalig personeel. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de bestemmingsreserves als onderdeel 
van de balans. 
 
Toelichting op de onderschrijdingen van de baten 

Programma 4 Wonen & Verblijven heeft een onderschrijding op de baten (3.049.000). Dit is als volgt te 
specificeren per product:  

 Reiniging en milieu N 762.000 

 Openbare ruimte V 1.091.000 

 Vergunningverlening N 48.000 

 Bereikbaarheid en mobiliteit N 154.000 

 Ruimte en wonen N   3.176.000 
o Lagere baten grondexploitaties (N. 2.147.000), dit wordt gecompenseerd door lagere uitgaven. 
o Lagere bijdrage in lasten uren loket initiatieffase (N. 1.227.000), hiertegenover staan lagere 

lasten  
 
De onderschrijding bij de onttrekkingen van de reserves (10.094.000) wordt veroorzaakt door lagere 
onttrekkingen op:  
 Algemene reserve      930.000 

 Algemene saldireserve         392.000 

 BR Grote infrastructurele werken        98.000 

 BR Rijks- en gemeentemonumenten        21.000 

 BR Nieuw- en verbouw stadskantoor  1.125.000 

 BR Huisvesting onderwijs      213.000 

 BR Decentralisatie-uitkeringen  4.696.000 

 BR Investeringsimpuls  2.976.000 

 BR OOR  5.157.000 
Tegenover de lagere onttrekkingen staan ook lagere uitgaven op diverse producten. 
 
Daartegenover staan ook hogere onttrekkingen:  
 BR Vitale wijken en dorpen      570.000 

 BR Grondexploitaties   1.582.000 

 BR Fondsen Agenda van Roosendaal      666.000 

 BR onderhoud stedelijke waterpartijen      214.000 

 BR onderhoud verhardingen  2.300.000 
 BR vastgoed      185.000 

Tegenover de hogere onttrekkingen staan hogere uitgaven op diverse producten. 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de bestemmingsreserves als onderdeel 
van de balans. 
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Kredieten 
Ingegaan wordt op het verloop van de beschikbaar gestelde kredieten. In de balans zijn de gevolgen van 
deze uitgaven voor onze bezittingen en schulden aangegeven. 
De bewaking van kredieten vindt plaats op basis van een gedetailleerde begroting. Indien er een 
overschrijding of onderschrijding van een krediet dreigt, meldt de beheerder van het krediet dit tijdig via de 
maandrapportages aan de directie. In deze maandrapportages wordt tevens zichtbaar gemaakt wat de 
kosten zijn die nog gemaakt moeten worden om het project te kunnen realiseren. 
De uit deze maandrapportage blijkende substantiële overschrijdingen en onderschrijdingen op kredieten 
worden in de Bestuursrapportage en bij de Jaarstukken via het college aan de gemeenteraad gemeld.  
Per rubriek wordt na de tabel een korte toelichting gegeven op de hierin vermelde bedragen.  
 
Gevoteerde (nog lopende) investeringen en kredieten 
 

Omschrijving 
(x  € 1.000) 

Totaal 
geraamd 
bedrag 

Uitgaven 
vorige 
dienstjaren 

Uitgaven  
in 2015 

Bijdragen  
in 2015 

Restant  

Programma 1 

Bestuursondersteuning 750 495 48 0 207 

Openbare orde en veiligheid 5.000 0 529 0 4.471 

Programma 2 

Onderwijs 26.558 11.791 7.118 0 7.649 

Sport 8.415 5.361 7.013 0 - 3.959 

Erfgoed 970 0 0 0 970 

Programma 3 

Economische ontwikkeling 4.325 443 1.048 -2 2.836 

Programma 4 

Wegen 16.527 12.220 16.049 -16.485 4.743 

Civieltechnische kunstwerken 7.832 621 701 0 6.510 

Oude en nieuwe haven 6.777 2.764 612 0 3.401 

Riolering 12.549 2.214 2.858 0 7.477 

Toeristisch recreatieve ontw. 1.412 474 401 -274 811 

Openbaar groen 500 0 166 0 334 

Waterkering en afwatering 670 0 0 0 670 

Milieubeheer 1.464 638 272 0 554 

Volkshuisvesting 5.677 2.890 2.498 -2.304 2.593 

Grondexploitatie 6.828 -172 7.000 0 0 

      

Diverse panden 9.423 844 141 0 8.438 

Automatisering 1.835 652 710 0 473 

Overige 1.223 392 863 -391 359 

Totaal 118.735 41.627 48.027 -19.456 48.537 

 
Bestuursondersteuning 
Het restant betreft het krediet Organisatie ontwikkeling dat nog door loopt in 2016. Roosendaal in 
Ontwikkeling (RIO) is een continu proces om de ambtelijke organisatie te ontwikkelen middels verschillende 
trajecten. In 2016 wordt er verder gewerkt aan de professionalisering van de organisatie die de afgelopen 
jaren is ingezet. Het restantkrediet wordt in 2016 ingezet voor investeren in resultaatgericht werken, 
ontwikkeling van medewerkers en interne communicatie over de organisatieontwikkeling.  
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Openbare orde en veiligheid 
Dit betreft een zestal kredieten met betrekking tot Spoorzone Moerdijk-Halderberge-Roosendaal. In 2015 
zijn met name uitgaven gedaan in het kader van onderzoek, inventarisatie en ontwikkeling van diverse 
maatregelen op het gebied van civiele techniek en zelfredzaamheidsmaatregelen. De kredieten hebben een 
looptijd tot eind 2017. Vanaf medio 2016 zullen de eerste daadwerkelijke maatregelen tot uitvoering 
worden gebracht en zal hiervoor circa € 800.000 uitgegeven worden aan onder andere 
allerteringsmaatregelen in verband met de zelfredzaamheid van inwoners. Pas in 2017 worden de 
civieltechnische maatregelen uitgevoerd, die de resterende middelen (€ 3.671.000) betreffen. 
 
Onderwijs 
Door middel van het jaarlijks vastgestelde huisvestingsprogramma onderwijs (HPO) worden de kredieten 
voor het onderwijs beschikbaar gesteld. Het restant bestaat uit € 80.000 voordeel op kredieten die in 2015 
zijn afgerond en € 7.569.000 op nog doorlopende kredieten. 
Het overschot op de afgeronde kredieten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de 
herstelwerkzaamheden aan de dakconstructie Theresia lager zijn uitgevallen door hergebruik van 
materialen, lagere kosten Heiberg voor gevelafwerking en dakbedekking doordat de verwachte meerkosten 
voor het verwijderen van asbest uiteindelijk flink meevielen en risicobudget onderhoud doordat dit budget 
voor noodgevallen niet ingezet hoefde te worden. Hiernaast zijn er nog een negental kredieten met 
kleinere afwijkingen van in totaal € 32.000. 
Er lopen in totaal nog tien kredieten door in 2016, waarvan drie kredieten geen restant per eind 2015 
hebben. Het restant op de lopende kredieten wordt onder andere veroorzaakt door:  
Nieuwbouw VMBO-school € 7.749.000 
De start van de bouw heeft vertraging opgelopen, waardoor het pand pas in 2016 opgeleverd wordt. De 
cost-to-complete in 2016 wordt geraamd op € 7.607.000 en is volledig bedoeld voor de afronding van de 
bouw. De afwijking ten opzichte van het beschikbare budget wordt veroorzaakt door in het verleden 
gemaakte niet-geraamde advieskosten. 
Voorbereidingskosten huisvesting Bovendonk Sponder € 70.000 
Vanwege het niet doorgaan van het Jeugd Zorg Onderwijs Cluster in het ZuidOostKwartier is de planning 
van de uitvoeringsperiode aangepast en zal het traject pas op zijn vroegst in 2016 worden afgerond. De 
cost-to-complete wordt geraamd op € 70.000, waarvan verwacht wordt dat dit volledig besteed wordt in 
2016. 
Verwijderen noodlokalen € 21.000 
De uitvoeringsperiode is aan de uitgangspunten in het strategisch huisvestingsplan. De cost-to-complete 
voor 2016 wordt geraamd op € 21.000. 
 
Hiernaast zijn er 17 kredieten afgesloten, die volledig benut waren. 
 
Sport 
Het restant bestaat uit doorlopende kredieten (€ 422.000) en één krediet dat met een tekort van € 4.000 is 
afgesloten in 2015 (75300025). Hiernaast zijn eer drietal kredieten met betrekking tot de verkoop van 
zwembad de Stok opgenomen. Dit betreft de overname van de activa van de BV van € 4.377.000. 
Hiertegenover staat de aflossing van de geldleningen door de BV aan de gemeente. 
De lopende kredieten betreffen:  
Bouw van sporthal JTC inclusief grond € 294.000 
De belastingdienst heeft nog geen uitspraak gedaan over de toegepaste constructie met betrekking tot de 
verhuur en exploitatie van sporthal In de Roos. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer deze 
uitspraak verwacht mag worden. Totdat er uitspraak gedaan is, moet er rekening gehouden worden met 
een (gedeeltelijke) terugbetaling van in aftrek genomen BTW op bouw en grond. 
Aanpassingen sportpark Vierhoeven € 68.000 
Deze projecten bevinden zich in de onderhoudstermijn en lopen dus door in 2016. Het restantkrediet zal in 
2016 volledig worden ingezet. 
Sanering Red Band € 40.000 
De sloop is uitgesteld om partijen in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen naar de haalbaarheid van 
gebruik van de accommodatie. In 2016 zal duidelijk worden of de gebouwen alsnog gesloopt gaan worden.  
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Beheerplan buitensportaccommodaties € 21.000 
Door een gunstige aanbesteding is niet het volledige krediet voor 2015 benut. In 2016 zal er weer extra 
krediet beschikbaar komen. Het restant van 2015 wordt ingezet voor uitvoering van de jaarschijf 2016 van 
het beheerplan. 
 
Erfgoed 
De uitvoering van de kredieten Verbouwing corridor en herinrichting inventaris museum Tongerlohuys vindt 
pas plaats in 2016. In 2016 zal het volledige krediet ad € 970.000 besteed worden aan de grootscheepse 
verbouwing van het museum. Zo zal een glazen corridor De Kring en het Tongerlohuys verbinden, wordt er 
een raadpleegruimte van het archief gerealiseerd en krijgt het Tongerlohuys een geheel nieuwe indeling en 
inrichting. De verbouwing zal naar verwachting een half jaar duren. 
 
Economische ontwikkeling 
Deze categorie bestaat uit vier doorlopende kredieten. 
Op het krediet Speerpunt zorgeconomie Roosendaal is nog € 38.000 beschikbaar. Dit krediet is vertraagd 
door de koppeling aan het Economisch Actieplan, dat pas in 2015 is opgestart. 
In 2015 is een eerste deel (€ 15.000) van het totale krediet Economisch Actieplan beschikbaar gesteld. In 
2015 is er nagenoeg niets uitgegeven op dit krediet, doordat de uitvoering van de monitor pas in 2016 
wordt opgepakt. Het totale krediet bedraagt € 1.228.000 en er zal in 2016 € 736.000 en in 2017  
€ 477.000 beschikbaar komen. De beschikbaar gestelde middelen worden in 2016 en 2017 besteed aan 
onder andere bijdrages aan het ondernemersfonds, bijdrages aan het starterscentrum, dienstencheques en 
omscholen en bijscholen.   
Van het totaal beschikbaar gestelde krediet Herinrichting Nieuwe Markt en Binnenstadsorganisatie van  
€ 2.985.000 is eind 2015 nog € 2.379.000 beschikbaar. In 2015 heeft de voorbereiding van de herinrichting 
Nieuwe Markt plaatsgevonden. In 2016 zal dit restant besteed worden de uitvoering van de herinrichting 
waaronder bestrating van het plein, plaatsen waterspuiters, aanleg waterbergingskelder, aanleg 
groeneilanden en plaatsen verlichting. Deze herinrichting zal plaatsvinden in 2016. Hiernaast zal de 
binnenstadsorganisatie verder gaan met de werkzaamheden. 
Van het krediet Leemstraat 6 (BOM) van € 450.000 resteert eind 2015 nog € 405.000. Omdat pas in 
november 2015 is begonnen met de verbouw van dit pand, is slechts een gedeelte van het krediet benut. 
Het restantkrediet wordt in 2016 uitgegeven aan de verbouwing van dit pand voor de verhuur aan de 
diverse gebruikers.  
Het krediet Oprichting binnenstadsorganisatie is afgerond. Het krediet is volledig besteed. 
 
Wegen 
Het restant bestaat een overschot op 20 afgeronde kredieten (€ 1.828.000) en 38 nog lopende kredieten  
(€ 2.915.000).  
Het restant op de drie grootste afgeronde kredieten betreft de Verbindingsweg Borchwerf-Majoppeveld  
(€ 1.646.000) door een lagere aanbesteding van aanleg van de weg, Neutronweg en Protonweg (€ 74.000) 
door een aanbestedingsvoordeel en het niet gebruiken van de post onvoorzien en tegelwerk AC, CE en HS 
2015 (€ 75.000) doordat voor een aantal projecten geen bijdrage is verstrekt. 
De grootste restantkredieten die tot in 2016 door lopen zijn: 
Asfaltonderhoud 2015 € 707.000 
De uitgestelde asfalteringswerkzaamheden aan Willem Dreesweg, Flintdijk en Onyxdijk worden in 2016 
uitgevoerd. Door de vereiste aanvullende afstemming met de omgeving is dit project later gestart. 
OV sanering uit wijkschouw en klachten € 356.000 
Dit krediet is niet volledig besteed in 2015 in verband met vertraging door de overgang naar een andere 
onderhoudsaannemer. In 2016 zal € 170.000 uitgegeven worden aan vervanging van conventionele 
verlichting door LED-verlichting in het buitengebied. In 2017 wordt € 186.000 ingezet voor de verdere 
vervanging van de conventionele verlichting. 
Fietspad E-bergen € 340.000 
Van dit restantkrediet wordt in 2016 nog € 240.000 besteed aan het asfalteren van het fietspad. Hiernaast 
is er sprake van een aanbestedingsvoordeel.  
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Reconstructie Kalsdonk/Philipslaan € 322.000 
In 2016 wordt nog ongeveer € 70.000 uitgegeven aan bestrating, verlichting en beplanting. De post 
onvoorzien (€ 246.000) wordt niet ingezet. 
OVL sanering 2015 € 267.000 
In 2016 wordt het krediet verhoogd met € 178.000 vanuit OOR. In 2016 zal € 150.000 uitgegeven worden 
aan verlichting ten behoeve van acht kredieten vanuit het OOR. Hiernaast zal er € 100.000 aan  
telemanagement openbare verlichting, € 7.000 aan Zundertseweg en € 43.000 aan incidentele projecten 
worden besteed. Het restant wordt in 2017 besteed aan vervanging conventionele verlichting door LED-
verlichting.  
Stepvelden en Hoge Bergen € 75.000 
In 2016 zal er mogelijk € 30.000 uitgegeven worden aan versterkende maatregelen op parkeerstrook langs 
de Stepvelden. De post onvoorzien wordt grotendeels niet gebruikt. 
Onverharde wegen (bubeko) 2015 € 62.000 
Door het slechte weer in het najaar van 2015 zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2016. In 2016 zal 
het restant van dit krediet besteed worden. 
Jasmijnstraat € 55.000 
Dit restant betreft het restant voor de voorbereidingkosten. Deze kosten lopen door in 2016. In 2016 zal het 
krediet verhoogd worden voor de uitvoering. 
Gierelaar en Tiendevrij € 31.000 
In 2016 wordt hier nog € 6.000 op uitgegeven voor de eindafrekening van de werkzaamheden. 
Direct klein onderhoud 2015 € 46.000 
Dit krediet is bedoeld om de kosten van kleine werkzaamheden uit te betalen. 
Bijdrage verbindingsweg Borchwerf-Majoppeveld -€ 1.347.000 
Doordat de aanbesteding van de aanleg van de Verbindingsweg lager is uitgevallen, is ook de subsidie lager 
dan begroot. 
 
De grootste restantkredieten die tot in 2017 doorlopen zijn:  
OVL contracten 2015 € 246.000  
Voor 2016 is een onderhoudscontract met Ziut voor € 147.000 afgesloten. Hiernaast worden er kosten 
verwacht als gevolg van vandalisme. Indien hierna nog budget resteert, zal dit worden ingezet voor het 
onderhoud in 2017. 
Jan van Gooijenstraat € 66.000  
De uitvoering van dit werk wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld in verband met ontwikkelingen in de 
omgeving. 
Vijverveld  € 54.000 
In 2016 zal hierop € 17.000 uitgegeven worden aan herstraatwerkzaamheden. In 2017 zal hieraan nog  
€ 37.000 worden uitgegeven. 
Diefhoekstraat € 53.000 
Dit betreft het budget voor de voorbereiding. Deze werkzaamheden worden in 2016 verder uitgevoerd 
conform opdracht. In 2016 zal het krediet verhoogd worden met € 95.000 voor de uitvoering. 
Fietspad Willem Dreesweg/Rooseveltpoort € 47.000 
Dit betreft het budget voor de voorbereiding. Deze werkzaamheden worden in 2016 verder uitgevoerd 
conform opdracht. In 2016 zal het krediet verhoogd worden met € 139.000 voor de uitvoering. 
Bergsebaan, fietspaden € 47.000 
De uitvoering van dit werk wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld in verband met ontwikkelingen van de 
snelfietsroute Roosendaal – Bergen op Zoom. 
Emile van Loonpark fase 3 € 32.000 
De opdracht wordt aangepast. Hierna zal gestart worden met de voorbereiding en uitvoering. Deze 
werkzaamheden lopen door in 2017. 
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De grootste restantkredieten die tot in 2018 doorlopen zijn:  
Zundertseweg, voorbereidingskrediet € 300.000 
De voorbereiding start in 2016. Het totale restantkrediet zal daar aan besteed worden. 
Van Goghlaan (Mondriaanstraat/J Vermeerlaan) € 149.000 
Dit betreft het budget voor de voorbereiding en zal in 2016 besteed worden. Hierna zal er aanvullend 
budget beschikbaar komen voor de uitvoering van de rioolvervanging en reconstructie. 
 
Borchwerf (bij RBC) € 108.000 
Dit betreft het budget voor de voorbereiding en zal in 2016 besteed worden. Hierna zal er aanvullend 
budget beschikbaar komen voor de uitvoering van het herstel van de verharding. 
 
Donkenweg € 56.000 
Dit betreft het budget voor de voorbereiding en zal in 2016 besteed worden. Hierna zal er aanvullend 
budget beschikbaar komen voor de uitvoering van de reconstructie. 
 
Er is één krediet dat doorloopt tot in 2020, namelijk Bijdrage Spoorhaven 2012-2020. Dit krediet betreft de 
jaarlijkse bijdrage aan het grondbedrijf. Elk jaar wordt het krediet met een jaarbedrag verhoogd. Doordat de 
betaling aan het grondbedrijf twee jaar later is gestart dan voorzien resteert er eind 2015 een bedrag van  
€ 707.000 op dit krediet. Aan het einde van de looptijd van dit krediet zal er geen verschil zijn. 
 
Civieltechnische kunstwerken 
Het restant bestaat uit drie kredieten die afgesloten zijn in 2015 met een tekort van € 2.000 en zes 
kredieten die doorlopen.  
Er zijn twee kredieten die in 2016 afgewerkt worden: 
Vervangen Vlietbrug € 1.808.000  
Voordat de Vlietbrug vervangen kan worden dienen eerst de damwanden vervangen te worden. Dit is 
vertraagd door ontwikkelingen in het kader van Stadsoevers. Het herstel van de brug start in april 2016 en 
zal in 2016 volledig worden afgerond. De bijbehorende afstandbediening kan hierna gerealiseerd worden. 
Een gedeelte van het krediet (circa € 600.000) zal niet besteed worden en wordt in 2016 afgeraamd. 
Vervangen/groot onderhoud CTK 2014 € 4.679.000 
De voorbereiding voor dit krediet heeft meer tijd gekost dan voorzien. In 2016 wordt gestart met het 
herstel/onderhoud van 33 bruggen en  herstel/onderhoud acht tunnels. Hiernaast worden de keerwanden 
en geluidsschermen en enkele muurtjes hersteld. Het volledige restantkrediet zal hiervoor benut worden. 

 
Er zijn vier kredieten die doorlopen in  2017:  
Vervangen/groot onderhoud CTK € 65.000 
Dit restant zal worden ingezet in 2016 en 2017 voor het herstel/onderhoud van de houten bruggen. 
Groot onderhoud houten bruggen € 124.000 
Dit restant zal in 2016 ingezet worden voor herstel aan de funderingen van 13 houten bruggen.  
Damwanden Kade/Vliet - € 6.000 
Vooruitlopende op de kredietvotatie van € 4,7 miljoen voor de jaren 2016 en 2017 tezamen, zijn er al 
enkele kosten gemaakt in 2015. 
Damwanden Halsegat - € 157.000 
Vooruitlopende op de kredietvotatie van € 3,0 miljoen voor de jaren 2016 en 2017 tezamen, zijn er in 2015 
al voorbereidingskosten gemaakt.  
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Oude en nieuwe haven 
Het restant betreft drie kredieten voor het vervangen van de damwanden. 
Het krediet Damwanden Schipbeek z, sectie 2a is afgerond. Van het totale krediet van € 2.044.000 is  
€ 24.000 niet besteed. 
Van het krediet Vervangen damwanden resteert per eind 2015 nog € 1.060.000. De reden dat het krediet 
niet volledig is besteed in 2015 is doordat de voorbereiding van de werkzaamheden, die gezamenlijk met 
het Waterschap worden opgepakt voor de ecologische verbindingszone, extra tijd vergde. De uitvoering van 
deze ecologische verbindingszone zal pas in 2017 plaatsvinden. Hieraan zal het restant besteed worden. 
Van het krediet Damwanden Schipbeek z, sectie 2b resteert er eind 2015 nog € 2.317.000. Dit krediet is niet 
volledig benut in 2015 omdat er vertraging is ontstaan door de ruimtelijke ontwikkelingen in het kader van 
Stadsoevers. Het restantkrediet zal besteed worden in 2017 voor het vervangen van de damwanden ten 
noorden van de Vlietbrug.  
 
Riolering 
Het restant bestaat uit een voordeel van € 135.000 op afgeronde kredieten en € 7.342.000 voor lopende 
kredieten. Uit een actualisatie blijkt dat in 2015 de voorziening Rioolinvesteringen met € 132.000 aangevuld 
moet worden ten laste van de exploitatie betreffende diverse kredieten.   
 
De kredieten die in 2015 afgesloten zijn met een groot restant betreffen Dr. Schaepmanlaan (€ 29.000 / 
post onvoorzien is niet benut) en waterberging openbare ruimte 2015 (€ 79.000 / minder bijdrages 
verstrekt aan projecten voor aanleg waterberging). 
 
De grootste restantkredieten die doorlopen tot in 2016 zijn: 
Norbartlaan/Eikenlaan € 1.491.000 
Het project is vertraagd in verband met benodigd aanvullend hydraulisch advies en het vaststellen van een 
nieuwe route van de persleiding Langdonk. In 2016 wordt 10% van het krediet besteed aan voorbereiding. 
In 2017 wordt 20% van het krediet besteed aan de verdere voorbereiding. De aanbesteding van het project 
is gepland voor eind 2017 met uitvoering hiervan in 2017/2018. 
Professor Aalbersestraat/Dr. Nolenstraat € 464.000 
In 2016 wordt het krediet verlaagd vanwege een onjuiste begrotingswijziging van € 219.000. Hiernaast is er 
sprake van een aanbestedingsvoordeel van € 200.000. Het resterende krediet van € 45.000 wordt in 2016 
uitgegeven aan riolering en herstrating. 
Mgr. Hopmanstraat en Dr. Poelsplein € 337.000 
De voorbereiding van dit project is gestart in 2015. De aanbesteding is gepland voor maart 2016. Het totale 
krediet zal € 776.000 bedragen. De totale kosten voor het project worden geraamd op  € 626.000. Het 
voordeel van € 150.000 ontstaat door een verwacht aanbestedingsvoordeel. De uitvoering is gepland voor 
2016. 
Wouwse Plantage verplaatsen gemaal € 228.000 
Dit krediet is tot stand gekomen door het samenvoegen van twee restantkredieten. De werkelijke kosten 
zullen lager uitvallen. De uitvoering vindt plaats in 2016. 
Vervangen persleidingen >160 mm 2015 € 93.000 
Er hoeven minder persleiding vervangen te worden dan verwacht in verband met de goede kwaliteit van de 
huidige leidingen. Er zullen geen kosten meer gemaakt worden en het krediet zal in de Bestuursrapportage 
2016 afgesloten worden. 
Renovatie gemalen € 85.000 
Voor dit project zijn geen voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd. Het krediet wordt ingezet voor de 
voorbereiding van het project gemaal Klein Brabant. De voorbereiding start 2016 en de 
voorbereidingskosten worden geraamd op € 85.000. De uitvoering is gepland voor 2017. 
Van Beethovenlaan € 55.000 
Het werk aan de Ommegangstraat moet nog uitgevoerd worden in 2016. 
Van Dregtplein, aanleg vuilwaterleiding € 50.000 
Deze uitgaven zijn afhankelijk van de woningbouwontwikkelingen. 
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Aanpassen lijngoten Nieuwe Markt € 50.000 
In 2015 niets uitgegeven omdat deze uitgaven gekoppeld zijn aan de werkzaamheden aan de Nieuwe 
Markt. Deze worden in 2016 uitgevoerd.  
 
De grootste restantkredieten die doorlopen tot in 2017 zijn: 
Christiaan Huijgensstraat € 1.540.000 
De uitvoering van het project is doorgeschoven in verband met de aanleg van de Nelson Mandelaweg. Het 
project is begin 2016 aanbesteed. Op basis van de aanbesteding worden in 2016 kosten verwacht van  
€ 1.340.000. Deze werkzaamheden vinden in 2016 plaats.  
Baggeren stedelijke waterpartijen €1.000.000 
Het budget is in 2015 niet besteed in verband met vertraging in de voorbereiding bij het Waterschap. 
De te verwachten besteding in 2016 is € 700.000 en in 2017 € 300.000. Het budget wordt besteed aan de 
voorbereiding en uitvoering voor het baggeren van stedelijke waterpartijen welke gezamenlijk met het 
Waterschap worden uitgevoerd.  
Bredaseweg (tussen Strausslaan en Zwaanhoefstraat) € 610.000 
Het project is uitgesteld in verband met de aanleg van de Nelson Mandelaweg. De voorbereiding van het 
project is inmiddels gestart. De verwachte uitgaven in 2016 zijn € 610.000 (voorbereiding en uitvoering) en 
in 2017 € 1.300.000 (uitvoering). 
Essenseweg Nispen, afkoppeling riolering € 264.000 
Na de evaluatie van de wateroverlast aan de zuidzijde van Nispen, is besloten om dit project niet meer uit 
te voeren en het budget in te zetten voor de wateroverlast aan de Grensstraat. Hiervoor is een nieuwe 
raming gemaakt, waarin onder andere kosten zijn geraamd voor het relinen van duikers. Dit krediet wordt 
in 2016 met € 170.000 naar beneden bijgesteld.   
Persleiding Burgemeester Schneiderlaan € 250.000 
De voorbereiding is gestart in 2015 en de aanbesteding heeft in december 2015 plaatsgevonden. De 
geraamde uitgaven voor 2016 zijn € 215.000. 
Persleiding Strausslaan € 141.000 
De opdracht is eind 2015 uitgezet. De uitvoering is doorgeschoven naar 2017 in verband met de 
werkzaamheden aan de persleiding Burgemeester Schneiderlaan en het project Bredaseweg. De geraamde 
uitgaven voor voorbereiding in 2016 zijn € 114.000. De geraamde  uitgaven voor de uitvoering in 2017 
bedragen € 266.000. Voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het project zal het krediet in 2016 en 
2017 nog verhoogd worden tot in totaal € 380.000. 
Maatregelen interactie riolering en watersysteem Wouw € 100.000 
Dit project is in voorbereiding bij het Waterschap en zal in 2016 en 2017 uitgevoerd gaan worden. 
Joseph Israëlstraat € 53.000 
Het project is voorbereid en wordt in het tweede kwartaal 2016 aanbesteed. De geraamde uitgaven in 2016 
bedragen € 231.000. 

 
Hiernaast loopt het krediet voor Zundertseweg door tot 2018. De opdracht is in 2015 uitgezet. Het project is 
in voorbereiding en wordt in 2017 uitgevoerd. Geraamde uitgaven in 2016 € 300.000 en in 2017 € 703.000. 
 
Er is één restantkrediet dat doorloopt tot in 2019, namelijk Schaepmanlaan (verharding) (€ 186.000). 
Dit krediet zit nog in de voorbereidingsfase. In totaal zal het krediet € 1.042.000 groot worden. De 
uitvoering is gepland voor 2018. 
 
Toeristische recreatieve ontwikkeling 
Van het totale restant van € 811.000 heeft € 105.000 betrekking op investeringen voor Landschappen van 
Allure en € 706.000 betreft kredieten uit GWEL. De projecten voor Landschappen van Allure lopen door tot 
in 2017. In 2016 wordt onder andere het fietspad op de Hollandse Dreef en het turfvaart aquaduct 
gereconstrueerd.  Hiermee zal circa € 750.000 gemoeid zijn. Dit is inclusief een provinciale bijdrage van  
€ 645.000. Op 18 februari 2016 is door de gemeenteraad besloten om de restantkredieten Molenbeek fase 
2 en Rissebeekcomplex uit GWEL 1 van € 449.000 in te zetten voor GWEL 2. Het krediet Molenbeek Noord 
loopt door in 2016, omdat het voorbereidingsproces met het Waterschap veel tijd vergde. De realisatie van 
deze ecologische verbindingszone is gepland voor de tweede helft 2016/eerste helft 2017. 
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Openbaar groen 
Het restant betreft drie kredieten die doorlopen tot in 2016, namelijk omvormen/aanpassen groenvakken, 
aanschaf beplanting/bomen/zaaiwerk en opknappen waar nodig grijs en halfverhardingen. In 2015 is 
middels inwonerparticipatie bepaald welke werkzaamheden er nodig zijn. In 2016 wordt het restantkrediet 
volledig ingezet. 
 
Waterkering en afwatering 
Dit betreft het krediet Ontvangstplicht baggerspecie Waterschap van € 670.000. De werkzaamheden 
worden met het Waterschap gezamenlijk uitgevoerd. De coördinatie van deze werkzaamheden liggen bij 
het Waterschap. Het Waterschap heeft besloten de werkzaamheden door te schuiven naar 2016.Hierdoor 
zijn er in 2015 geen uitgaven op het krediet gedaan. Het restantkrediet wordt in 2016 (€ 536.000) en in 
2017 (€ 134.000) besteed. 
  
Milieubeheer 
Het restant heeft betrekking op drie lopende kredieten met betrekking tot de inzet van het restantbudget 
van ISV3-gelden. Het betreft de volgende kredieten: 
Geluidsanering Boulevard/Centrum € 55.000 
Dit krediet zal in 2016 ingezet worden voor geluidsisolatie van diverse woningen aan de Boulevard en in het 
centrum. 
Bodemsanering Majoppeveld en omgeving € 399.000 
In 2016 wordt onderzoek gedaan naar de verder omvang van de verontreinigingen. Waarschijnlijk zal pas in 
2017 het krediet volledig benut worden voor ofwel de afkoop van de verantwoordelijkheid van de 
saneringsaanpak ofwel voor de monitoring van deze locaties. Dit is afhankelijk van de keuze die het college 
in 2016 hierover gaat maken.  
Afwerken saneringslijst wegverkeerslawaai € 100.000  
Dit krediet is bedoeld om de bijkomende kosten - zoals kosten voor begeleiding en communicatie - af te 
dekken die ontstaan indien er subsidie van Bureau Sanering Verkeerslawaai wordt verkregen. Er zijn nog 
1.216 woningen die op de saneringslijst voor wegverkeerslawaai staan en in aanmerking kunnen komen 
voor subsidie. Gedurende tien jaar wordt getracht deze woningen te saneren. 
 
Volkshuisvesting 
Het restant betreft lopende kredieten ten behoeve van BNG/HNG, deelname revolving fund VNG, 
startersleningen, duurzaamheidsleningen en Operationeel Plan Vastgoed (OPV) 2014 en 2015. Niet alle 
middelen die belegd zijn bij VSN voor startersleningen en duurzaamheidsleningen zijn als lening uitgezet. De 
niet bestede middelen voor OPV 2014 en 2015 van € 464.000 worden in 2016 volledig ingezet voor 
onderhoud aan diverse panden. 
Hiernaast zijn er drie kredieten met betrekking tot Operationeel Plan Vastgoed 2014 afgesloten, waarop  
nog € 53.000 kredietruimte zit. Dit overschot is veroorzaakt doordat aan een aantal panden dat afgestoten 
is of wordt geen onderhoud meer gepleegd is in 2015.  
 
Grondexploitatie 
De twee kredieten met betrekking tot de grondexploitaties betreft deelneming in Stadsoevers BV/CV en 
geldlening u/g Borchwerf ll. De deelneming in Stadsoevers is in 2015 afgeboekt, omdat de samenwerking 
met de marktpartijen in 2014 is beëindigd. Tevens is er een geldlening van € 7.000.000 verstrekt in verband 
met de herfinanciering Borchwerf ll CV. 
 
Diverse panden 
Dit betreft de kredieten renovatie Stadserf 1 en Westelijke Havendijk 9. De renovatie van het stadskantoor 
gaat niet door en het restantkrediet (€ 8.014.000) zal ingezet worden voor de herhuisvesting van de 
gemeentelijke organisatie. De aankoop van Westelijke Havendijk 9 is vertraagd in verband met nader 
bodemonderzoek voordat de aankoop gedaan kon worden. De aankoop van het pand zal naar verwachting 
begin 2016 plaatsvinden. 
 



 

164 

 

Automatisering 
Het restant bestaat uit vijf kredieten die nog doorlopen in 2016 (€ 452.000) en een overschot op kredieten 
die afgerond zijn in 2015 (€ 21.000). De nog doorlopende kredieten betreffen:  
Ondersteunende systemen KCC € 50.000 
Door andere prioriteitstelling is er nog geen nieuw klantcontactsysteem aangeschaft. In 2016 zullen 
uitgaven worden gedaan voor onder andere de pilot licenties Micollab-app, de pilot werken met persona’s 
en klantreizen, analysetool webperformance en inrichten telefonische aanspreekpunten. 
Reguliere vervangingen hard- en software 2015 € 327.000  
Dit betreft drie kredieten die doorlopen tot eind april 2016. De restantkredieten worden in 2016 ingezet 
voor onder andere aanpassing in de ICT-infrastructuur, aanschaf servers, meting en verbetering Citrix-
omgeving, upgrade burgerzaken, aanpassing zaaksysteem, aanschaf Choose Your Own Device-laptops en 
implementatie en training Office365. 
Website € 75.000 
In 2015 is gestart met de voorbereidingen voor de website. Het restantkrediet zal in 2016 besteed worden 
aan het ontwerp, de bouw en de doorontwikkeling van de website. 
 
Overige 
Het restant betreft twee kredieten die afgesloten zijn in 2015 (€ 2.000) en onderstaande lopende kredieten: 
Vervanging diverse tractiemiddelen € 145.000 
In 2015 is er extra onderhoud gedaan aan de grote kneuzer, zodat deze kneuzer nog een jaar langer mee 
kon. In 2016 zal de grote kneuzer vervangen worden. Tevens is de vervanging van de aanhangwagens 
uitgesteld naar 2016, zodat de aanhangwagens afgestemd kunnen worden op de nieuwe voertuigen. 
Hiernaast zal er in 2016 nog een tractor en diverse werkmaterialen aangeschaft worden. 
Integrale studie NOT en gebiedsvisie A58 € 67.000 
In 2015 zijn geen onderzoeken gedaan hiervoor. Dit restantkrediet wordt in 2016 besteed voor de 
uitvoering van de mobiliteitsagenda. 
Openbaar vervoer verbeteren toegankelijkheid € 64.000 
Dit restantkrediet wordt in 2016 volledig ingezet voor het toegankelijk maken van bushaltes. 
Grondstoffenpark bij winkelcentra € 40.000 
De opdracht voor het leveren en plaatsen van een ondergrondse kunststofpers is in 2015 gegeven, maar 
levering vindt pas in 2016 plaats. Hierna is het krediet volledig benut. 
Kosten externe advisering 2015 € 39.000  
Doordat het traject van de doordecentralisatie langer heeft geduurd dan gepland zijn niet alle kosten in 
2015 gemaakt. Het restantkrediet zal in 2016 volledig worden benut aan advieskosten voor de 
doordecentralisatie per 1 januari 2017. 
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SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT  
 
In 2015 dient verantwoordingsinformatie te worden opgenomen over de volgende specifieke uitkeringen: 
 
D9 - Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 

Indicatoren 
Besteed t.l.v. 
rijksmiddelen 

D9 / 01 Voorzieningen voor voorschoolse educatie. 
 

 1.256.245 

D9 / 02 Overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de 
Nederlandse taal. 

779.869 

D9 / 03 Afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van 
scholen, houders van kindercentra en peuterspeelzalen. 

15.667 

D9 / 04 Opgebouwde reserve ultimo 2014. 
 

451.207 

 
E3 - Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 

Indicatoren 
Besteed t.l.v. 
rijksmiddelen 

E3 / 01 Beschikkingsnummer IenM/BSK-2014/237900  

E3 / 02 Besteding 2015  t.l.v. Rijksmiddelen 0 

E3 / 03 Overige bestedingen 2015 0 

E3 / 04 Besteding 2015 door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder t.l.v. het Rijk komt. 0 

E3 / 05 Correctie over besteding 2014 0 

E3 / 07 Kosten Prorail 2015 t.l.v. Rijksmiddelen 0 

E3 / 08 Cumulatieve bestedingen 2015  t.l.v. Rijksmiddelen  0 

E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen 2015 0 

E3 / 10 Cumulatieve kosten Prorail 2015 t.l.v. Rijksmiddelen 0 

E3 / 11 Eindverantwoording Nee 

 
E27B – Brede doeluitkering verkeer en vervoer 

Indicatoren 

E27B/ 01 Beschikkingsnummer: 

W-W-001-14 
“Rotonde 

Spectrum” 

W-N-008-14 
“Verkeers-

model Regio 
West” 

W-N-005-15 
“PvA realisatie 
fietssnelweg” 

E27B / 02 Besteding 2015 t.l.v. prov. middelen 0 49.000 15.608 

E27B / 03 Overige bestedingen 2015 3.345 10.600 3.902 

E27B / 04 Correctie t.o.v. tot 2015 verantwoorde bestedingen 
t.l.v. prov. middelen 

-5.812 -1.500 0 

E27B/ 05 Correctie t.o.v. tot 2015 verantwoorde overige 
bestedingen 

0 0 0 

E27B / 07 Cumulatieve besteding t.l.v. prov. middelen t/m 2015 213.000 50.000 15.608 

E27B / 08 Overige cumulatieve bestedingen t/m 2015 270.420 10.600 3.902 

E27B / 10 Eindverantwoording ja nee ja 
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E27B – Brede doeluitkering verkeer en vervoer 

Indicatoren 

E27B / 01 Beschikkingsnummer: 

W-N-004-14 
“Mensgerichte 

maatregelen 
Roosendaal 2014” 

W-N-004-15 
“Mensgerichte 

maatregelen 
Roosendaal 2015” 

E27B / 02 Besteding 2015 t.l.v. prov. middelen 3.763 15.768 

E27B / 03 Overige bestedingen 2015 941 3.942 

E27B / 04 Correctie t.o.v. tot 2015 verantwoorde bestedingen 
t.l.v. prov. middelen 

11.474 0 

E27B / 05 Correctie t.o.v. tot 2015 verantwoorde overige 
bestedingen 

2.869 0 

E27B / 07 Cumulatieve besteding t.l.v. prov. middelen t/m 2015 21.987 15.768 

E27B / 08 Overige cumulatieve bestedingen t/m 2015 5.497 3.942 

E27B / 10 Eindverantwoording Ja nee 

 
G1A – Wet sociale werkvoorziening (Wsw)__totaal 2014 

Indicatoren 
Realisatie 

aantal 

G1A/ 01 Gemeente 1674  

G1A/ 02 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2014, 
uitgedrukt in arbeidsjaren. 

635,02 

G1A/ 03 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 
2014, uitgedrukt in arbeidsjaren. 

5,54 

 
G2 – Gebundelde uitkering o.g.v. artikel 69 Partcipatiewet_gemeente deel 2015 

Indicatoren 
Besteding 

2015 
Baten 2015 

excl. Rijk 

G2/ 01 en G2/02 Algemene bijstand  Participatiewet (PW) 22.330.253 487.004 

G2/ 03 en G2/ 04  IOAW 1.500.268 18.606 

G2/ 05 en G2/ 06 IOAZ 74.151 1.907 

G2/ 07 en G2/ 08 Bbz 2004 174.749 54.323 

G2/ 09 WWIK  0 

G2/ 10 en G2/ 11 Loonkostensubsidie o.g.v. art 10d Participatiewet 0 0 

G2/ 12 Volledig zelfstandige uitvoerig ja 

 
G3 – Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (excl. levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 
2015 

Indicatoren 
Besteding 

2015 (excl. 
Bob) 

Baten 2015 
excl. Bob / 

excl. Rijk   

G3/ 01 en G3/ 03 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 163.526 169.134 

G3/ 02 en G3/ 04 kapitaalverstrekking 37.950 73.367 

G3/ 05 Besteding aan onderzoek als bedoeld in art. 56 Bbz 2004 110.023  

G3/ 06 en G3/ 07 Bob 0 0 

G3/ 08 Uitvoeringskosten Bob als bedoeld in art. 56 Bbz 2004 0  

G3/ 09 Volledig zelfstandige uitvoering Ja 
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PROEFTUINEN STADSOEVERS 
 
In 2015 dient verantwoordingsinformatie te worden opgenomen over de uitkering van de Provincie  
voor het programma ‘Proeftuinen Stadsoevers’. 
 
Verantwoordingsrapportage Project Proeftuinen Stadsoevers: projectoverzicht gemeente Roosendaal 

Nr. Deelproject Project omschrijving Programma 

1 Smart Climate 
Grid 

Aanwending lage resttemperatuur voor verwarming woningen en 
utiliteit 

Proeftuinen 
Stadsoevers 

2 Groene Ader Realisatie extra kwaliteit Molenbeek en openstelling Paterstuin Proeftuinen 
Stadsoevers 

3 ROC Kellebeek Realisatie duurzaam en gezond onderwijsgebouw 
 

Proeftuinen 
Stadsoevers 

4 Netto verwervingskosten Stadsoevers per 31-12-2012 
 

Proeftuinen 
Stadsoevers 

 
Totale projectkosten 

Nr. 
Totale 

projectkosten 
Realisatie 

totaal 2011 
Realisatie 

totaal 2012 
Realisatie 

totaal 2013 
Realisatie 

Totaal 2014 
Realisatie 

Totaal 2015 

1 6.000.000 30.047 287.452 2.104.473 3.403.714 174.314 

2 1.346.930 0 0 161.026 914.700 271.204 

3 25.704.911  500.000 3.800.000 6.500.000 14.904.911 0 

4 25.612.606 0 22.962.606 0 2.650.000 0 

Totaal 58.664.447 530.047 27.050.058 8.765.499 21.873.325 445.518 

 
Provinciaal aandeel in projectkosten  

Nr. 
Totaal aandeel 

Provincie 
Realisatie 

totaal 2011 
Realisatie 

totaal 2012 
Realisatie 

totaal 2013 
Realisatie 

Totaal 2014 
Realisatie 

Totaal 2015 

1 6.000.000 30.047 287.452 2.104.473 3.403.714 174.314 

2 1.000.000 0 0 161.026 914.700 -75.726 

3 500.000 0 200.000 300.000 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

Totaal 7.500.000 30.047 487.452 2.565.499 4.318.414 98.588 

 
Gemeentelijk aandeel in projectkosten  

Nr. 
Totaal aandeel 

gemeente 
Realisatie 

totaal 2011 
Realisatie 

totaal 2012 
Realisatie 

totaal 2013 
Realisatie 

Totaal 2014 
Realisatie 

Totaal 2015 

1 0 0 0 0 0 0 

2 346.930 0 0 0 0 346.930 

3 0 0 0 0 0 0 

4 25.612.606 0 22.962.606 0 2.650.000 0 

Totaal 25.959.536 0 22.962.606 0 2.650.000 346.930 

 
Aandeel derden in projectkosten  

Nr. 
Totaal aandeel 

derden 
Realisatie 

totaal 2011 
Realisatie 

totaal 2012 
Realisatie 

totaal 2013 
Realisatie 

Totaal 2014 
Realisatie 

Totaal 2015 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 25.204.911(*) 500.000 3.600.000 6.200.000 14.904.911 0 

4 0 0 0 0 0 0 

Totaal 25.204.911 500.000 3.600.000 6.200.000 14.904.911 0 

(*) De cijfers van aandeel derden in projectkosten van het ROC Kellebeek zijn ontleend aan een opgaaf van het 
Kellebeek d.d. 8 april 2015. Hierbij is geen controleverklaring afgegeven. 
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BIJLAGE: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN EN INDICATOREN 
 

Beoogde maatschappelijke effecten zijn gewenste gevolgen van gemeentelijk beleid voor de samenleving. 
Ze zijn het antwoord op de vraag ‘Wat willen we bereiken?’. De beoogde maatschappelijke effecten zetten 
we hieronder, in willekeurige volgorde, op een rij. 
De beoogde maatschappelijke effecten bestaan uit meerdere kernelementen en ieder kernelement meten 
we aan de hand van indicatoren. Verschillende indicatoren samen zijn dus een graadmeter voor het 
beoogde maatschappelijk effect: liggen we op koers of moet er worden bijgestuurd? 
 
In onderstaande tabellen zijn per indicator streefniveaus voor 2018 geformuleerd. Ook hebben er metingen 
per indicator plaatsgevonden. De resultaten van die metingen vindt u hieronder. Deze metingen zijn deels 
ook gepresenteerd in de Programmabegroting 2016.  
 

Volwassenen nemen, binnen hun eigen mogelijkheden, deel aan het arbeidsproces. 
 
Indicator Meting 

2013 
Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Percentage huishoudens met bijzondere bijstand 
Bron: Sociale Zaken gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks  

3,5 % 8,6 % 3,9 % 6 % 

Percentage doelgroep Participatiewet dat actief is in een participatieplaats 
(tegenprestatie, vrijwilligerswerk, re-integratietraject)   
Bron: Sociale Zaken gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

57 % 62 % 48 % 75 % 

 
NB. De forse stijging van het aandeel huishoudens met bijzondere bijstand in 2014  hangt samen met de in 2014 
geïntroduceerde  kostensoorten ‘Studiekosten’ en ‘Cer-vergoedingen’ (Compensatie Eigen Risico; een 
tegemoetkoming voor chronisch zieken).  
 
NB. Voor de indicator ‘Percentage doelgroep Participatiewet dat actief is in een participatieplaats’ is een nieuwe 
berekeningsmethodiek toegepast. Deze nieuwe methodiek geeft een betrouwbaarder beeld en is met terugwerkende 
kracht toegepast.  
 

De gemeente Roosendaal heeft een aantrekkelijk ondernemers -en vestigingsklimaat. 
 

Indicator Meting 
2013 

Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Aantal (fulltime) banen bij nieuwe bedrijven (oprichtingen en vestigingen 
afkomstig van buiten de gemeente Roosendaal, inclusief correcties) 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant  
Meetfrequentie: jaarlijks  

+1.283 
(2012/2013)  

+994 
(2013/2014) 

+1.097 
(2014/2015) 

+ 1.000 

Aantal (fulltime) banen bij opgeheven bedrijven (opheffingen en 
verhuizers naar buiten de gemeente Roosendaal, inclusief correcties) 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant  
Meetfrequentie: jaarlijks 

-1.131 
(2012/2013)  

 

-1.071 
(2013/2014) 

- 957 
(2014/2015) 

-500 

Ontwikkeling aantal (fulltime) banen bij bestaande bedrijven  
(bestaande vestigingen binnen de gemeente Roosendaal) 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant  
Meetfrequentie: jaarlijks 

-797 
(2012/2013) 

 

-824 
(2013/2014) 

-59 
(2014/2015) 

0 
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De Roosendaalse jeugd groeit gezond en veilig op en neemt naar eigen tevredenheid deel aan de 
samenleving. 
 

Indicator Meting 
2013 

Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Aantal leerplichtigen met schoolverzuim (te laat komen, spijbelen) door 
de school gemeld aan de leerplichtambtenaar  
(relatief verzuim / per schooljaar) 
Bron: Regionaal Bureau Leerplicht  
Meetfrequentie: jaarlijks 

252 
(2012/2013) 

500 
(2013/2014) 

482 
(2014/2015) 

290 

Aantal thuiszitters  
(een thuiszitter is een leerplichtige jongere die een schoolinschrijving 
heeft, maar zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt) 
Bron: Regionaal Bureau Leerplicht  
Meetfrequentie: jaarlijks 

6 
(2012/2013) 

4 
(2013/2014) 

4 
(2014/2015) 

20 

Aantal jeugdigen waarvoor een onderzoek naar een (vermoeden van) 
kindermishandeling is gestart  
Bron: Veilig Thuis (nieuwe bron 2015) 
Meetfrequentie: jaarlijks 

niet bekend 
(nieuwe 

bron) 

niet bekend 
(nieuwe 

bron) 

100 174 

Aantal huishoudens met kinderen dat gebruikmaakt van 
schuldhulpverlening (het gaat om huishoudens die vanuit de 
gemeentelijke schuldhulpverlening zijn doorverwezen naar Traverse) 
(exclusief huishoudens die zijn doorverwezen naar MEE, GGZ of die reeds 
onder bewindvoering staan) 
Bron: Traverse 
Meetfrequentie: jaarlijks 

107 109 92 110 

 
NB. De indicator ‘Aantal leerplichtigen met schoolverzuim’ laat in de tijd een forse verschuiving zien. Dit wordt 
veroorzaakt door een wijziging in de manier van registreren en een nieuwe berekeningsmethodiek. Deze nieuwe 
berekeningsmethodiek is landelijk opgesteld.   
 
NB. De bron van de indicator ‘Aantal jeugdigen waarvoor een onderzoek naar een (vermoeden van) 
kindermishandeling is gestart’ is gewijzigd. Vanaf 2015 worden de gegevens aangeleverd door Veiligheid Thuis en niet 
meer door Bureau Jeugdzorg. Vanwege een andere werkwijze en een andere manier van registreren is het niet 
mogelijk om de gegevens van 2015 te vergelijken met de gegevens van 2013 en 2014.  
 

NB. De indicator ‘Het aantal huishoudens met kinderen dat gebruikmaakt van schuldhulpverlening’ laat in 2015 een 
lichte daling zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer in het voorliggend veld (preventie en lichte ondersteuning) is 
opgevangen, waardoor er minder intakes waren bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. 
 

Volwassenen nemen zo lang mogelijk gezond, op eigen kracht en naar eigen tevredenheid deel aan de 
samenleving. 
 

Indicator Meting 
2013 

Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk verricht 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen meting 33 % 40 % 

Aandeel inwoners dat lid is van een club of vereniging 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen meting 63 % 63 % 

Aandeel inwoners dat zich thuis wel eens onveilig voelt 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen meting 11 % 9 % 
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De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen. 
 

Indicator Meting 
2013 

Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Rapportcijfer van inwoners voor het onderhoud van de verhardingen 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

5,5 geen meting 5,4 6,0 

Rapportcijfer van inwoners voor het onderhoud van het openbaar groen  
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

5,6 geen meting 5,5 6,0 

Rapportcijfer van inwoners voor voorzieningen in de buurt 
Dit is een gemiddeld rapportcijfer voor elf voorzieningen in de buurt: 
basisscholen, peuterspeelzalen, speelgelegenheden, groenvoorzieningen, 
voorzieningen voor jongeren, voorzieningen voor ouderen, gezondheids-
/welzijnsvoorzieningen, parkeergelegenheid, straatverlichting, openbaar 
vervoer en winkels voor de dagelijkse boodschappen.  
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

6,9 geen meting 7,0 7,0 

Aandeel inwoners dat zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet  
voor de buurt 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

23 % geen meting 27 % 35 % 

Aandeel inwoners dat vindt dat de buurt het afgelopen jaar  
vooruit is gegaan 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

8 % geen meting 8 % 10 % 

Aandeel inwoners dat verwacht dat de buurt de komende jaren  
vooruit zal gaan 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

7 % geen meting 7 % 10 % 

Rapportcijfer van inwoners over de kwaliteit van de eigen woning 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

7,7 geen meting 7,7 7,7 

Rapportcijfer van inwoners voor uitgaansgelegenheden  
(bijvoorbeeld disco’s, cafés, terrassen) 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

7,1 geen meting 7,1 7,5 

Rapportcijfer van inwoners voor terugkerende evenementen: kermis  
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

7,5 geen meting 7,7 7,5 

Rapportcijfer van inwoners voor terugkerende evenementen  
(bijvoorbeeld Draai van de Kaai, Roosendaal zingt) 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen meting 7,7 7,5 

Rapportcijfer van inwoners voor onderwijsvoorzieningen  
voor basisonderwijs 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

7,9 geen meting 8,1 7,9 

Rapportcijfer van inwoners voor onderwijsvoorzieningen  
voor voortgezet onderwijs 
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

nieuwe 
indicator 

geen meting 7,7 8,0 
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De woon- werk- en winkellocaties van de gemeente Roosendaal zijn goed bereikbaar voor inwoners, 
bezoekers en ondernemers.  
 

Indicator Meting 
2013 

Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Rapportcijfer van inwoners voor parkeervoorzieningen in de eigen buurt  
Bron: Bewonersenquête  
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

6,4 geen meting 6,7 7,0 

Rapportcijfer van bezoekers voor parkeervoorzieningen binnenstad  
(auto - fiets)  
Bron: Passantenenquête 
Meetfrequentie: jaarlijks 

7,6 (auto) 
8,1 (fiets) 

7,4 (auto) 
8,1 (fiets) 

7,2 (auto) 
8,2 (fiets) 

7,5 (auto) 
8,1 (fiets) 

 
De gemeente Roosendaal heeft een woningaanbod dat is afgestemd op de behoeften van huidige en 
(potentieel) toekomstige inwoners. 
 

Indicator Meting 
2013 

Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Percentage leegstaande woningen  
Bron: Team Informatie gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

2,9 % 3,0 % 2,8 % 2,5 % 

Aantal personen dat zich in de gemeente Roosendaal heeft gevestigd  
van buiten de gemeente 
Bron: GBA Gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

2.822 2.949 3.196 2.900 

Aantal personen dat is verhuisd naar een woonplaats buiten de  
gemeente Roosendaal 
Bron: GBA Gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

2.915 3.069 3.058 2.800 

Aantal personen dat is verhuisd binnen de gemeente Roosendaal 
Bron: GBA Gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

3.531 4.269 4.599 3.600 

 

De binnenstad van de gemeente Roosendaal is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en ondernemers. 
 

Indicator Meting 
2013 

Meting 
2014 

Meting 
2015 

Doelstelling 
2018 

Aantal bezoekers per week in binnenstad (geschat) 
Bron: Passantentellingen Locatus (najaar) 
Meetfrequentie: jaarlijks 

127.500 118.200 103.200 135.000 

Aandeel bezoekers dat 3 uur of langer in de binnenstad verblijft 
Bron: Passantenenquête  
Meetfrequentie: jaarlijks 

29 % 16 % 17 % 30 % 

 
 
 
 


