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JAARREKENING 2016 IN 1 OOGOPSLAG

VOORWOORD

lokale he�ngen 

Rekeningresultaat 2016

Baten
2016

Lasten
2016

+

+ + + + +

=124
miljoen

Algemene 
uitkering 

8,2
miljoen

2014

7,3
miljoen

2015

6,0
miljoen

2016

Lokale he�ngen 
e.d. 

136
miljoen

260
miljoen

Besturen & 
Samenwerken

23
miljoen

Leren & 
Ontwikkelen

22
miljoen

Werken & 
Ondernemen

63
miljoen

Wonen & 
Verblijven

64
miljoen

Zorgen & 
Stimuleren

52
miljoen

Betalen & 
Financieren

30
miljoen

Leges publiekszaken (incl. rijksleges) 1.572.244

Marktgelden 87.099

Rioolhe�ng 11.496.141

Parkeerbelasting 1.234.998

Parkeervergunningen Burgers 158.482

Parkeervergunningen Werkers 95.475

Nahe�ngsaanslagen parkeren 303.110

Afvalsto�enhe�ng 8.748.937

Leges omgevingsvergunningen 1.025.111

Leges openbare orde & veiligheid 45.055

OZB woningen - eigendom 7.525.161

OZB niet woningen - gebruik 1.728.565

OZB niet woningen - eigendom 3.089.315

Toeristenbelasting 217.355

Hondenbelasting 374.327

Reclamebelasting - binnenstad 152.311

Reclamebelasting - bedrijventerreinen 431.022

Precariobelasting 105.623

Totaal belastingen 38.390.331

Het gerealiseerde positieve rekeningresultaat 
2016 bedraagt € 5.980.000. Echter een deel van 
het rekeningresultaat (€ 1.267.000) is volgens 
regelgeving vast voorbestemd.

BINNENSTAD

BEDRIJVEN

Overschot budget Zorg (programma 5 Zorgen & Stimuleren) € 2.780.000

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren Sociaal domein € 1.409.000 

Niet bestede geoormerkte decentralisatiemiddelen € 1.156.000 

Hogere uitkering gemeentefonds € 978.000 

Overschot budget salariskosten personeel derden € 627.000 

Werk en Inkomen hogere out of pocket baten en lasten € 1.194.000 

Totaal  € 5.980.000 

254
miljoen

kijk voor de totale 
jaarrekening op 
www.roosendaal.nl
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‘Werken aan een evenwichtig Roosendaal’. 

Onder dat motto is in april 2014 het 

gemeente bestuur van start gegaan. In 2016 

is gewerkt 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 

woning  aanbod, 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 2016 leggen wij verant

woording af over de uitvoering van de 

Programmabegroting 2016.  We sluiten  

2016 af met een positief resultaat.


