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Aanbieding
Opbouw jaarstukken
Het jaarverslag 2011 is als volgt opgebouwd:
 Als eerste geven wij in de aanbiedingsnota een analyse van de totstandkoming van het
rekeningsresultaat en de bestemming ervan;
 Als tweede wordt in de programmaverantwoordingen ingegaan op wat we hebben bereikt, wat we
daarvoor hebben gedaan en wat het heeft gekost;
 Als derde wordt in de paragrafen weergegeven wat er ten opzichte van de begroting is
gerealiseerd;
 Tot slot is in de jaarrekening 2011 een financiële analyse per programma opgenomen en een
balans met een daarbij behorende toelichting.
De opbouw van het Jaarverslag 2011 sluit aan bij die van de Programmabegroting 2011.

Behandelprocedure
De behandeling is als volgt gepland:
 Beeldvormende raad 23 mei 2012;
 Commissie bestuur 6 juni 2012;
 Vaststelling door de raad 13 juni 2012.

Verantwoording
In het Jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over 2011, met name wordt de realisatie zowel
beleidsmatig als financieel gespiegeld aan de voornemens bij de begroting. De beleidsmatige
verantwoording vindt plaats in het jaarverslag (deel 1) en de financiële verantwoording in de
jaarrekening (deel 2).

Collegeprogramma “Duurzaam kiezen”
Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de nieuwe coalitie het coalitieakkoord “Kiezen vanuit kracht
en vertrouwen” opgesteld.
Het nieuwe college heeft op basis daarvan en op grond van het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief, het collegeprogramma 2010-2014 “Duurzaam kiezen” opgesteld.
In het collegeprogramma is gekozen voor twee synchroon lopende processen:
- Een proces van heroverwegen (korte termijn), dat zich richt op het realiseren van de nodige
ombuigingen om de begroting 2011 en het meerjarenperspectief sluitend te maken. Dit
vertaalt zich in een sober programma, dat uitsluitend inzicht geeft in de keuzes die het college
nu heeft gemaakt op basis van het coalitieakkoord en in het licht van de gewijzigde financiële
situatie. Aan die keuzes is een indringend proces van heroverweging van onze uitgaven
vooraf gegaan;
- Een proces van hervormen (langere termijn), dat zich richt op opnieuw bepalen van de positie
en rol van de gemeente als lokale overheid in het licht van de gewijzigde opvattingen over de
rol van de overheid in relatie tot de inwoners en maatschappelijke partners en in het licht van
de ingrijpende ombuigingen van de Rijksoverheid. Dit heeft zich vertaald in “De Agenda van
Roosendaal”, die samen met de raad en de inwoners is opgesteld en die op 10 november
2011 is vastgesteld. De Agenda van Roosendaal betreft de jaren 2012 en verder.
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Rekeningsresultaat
Als gevolg van een aantal mee- en tegenvallers komt het nadelig resultaat van de jaarrekening 2011
uit op een bedrag van € 1.864.000. Voorgesteld wordt dit nadelige saldo ten laste te brengen van de
algemene reserve. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt verwezen naar de analyse die is
opgenomen in deel 2 Jaarrekening 2011, onderdeel B.
De voor- en tegenvallers zijn verschillen ten opzichte van de begroting 2011 na verwerking van alle
e
e
begrotingswijzigingen waaronder die van de 1 en 2 Bestuursrapportage 2011.
De belangrijkste voordelen betreffen:
a.
b.
c.
d.
e.

Lagere kosten voor bedrijfsvoering van € 720.000
Lagere rentelasten van € 423.000
Lagere kosten voor minimabeleid en WMO van € 1.008.000
Hogere opbrengsten verkoop gronden € 291.000
Hogere uitkering gemeentefonds € 404.000

De belangrijkste nadelen betreffen:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Hogere kosten voor sport, recreatie en toerisme van € 352.000
Hogere kosten voor de uitvoering van de WWB en integratie € 393.000
Lagere opbrengsten leges betaalplannen en bouwleges € 571.000
Lagere belastingopbrengsten en hogere kosten uitvoering wet WOZ € 537.000
Treffen van een verliesvoorziening voor de vorderingen op NV RBC Roosendaal van
€ 2.300.000; dit bedrag is gebaseerd op het ten behoeve van de voorgenomen onderhandse
verkoop van het stadion opgestelde taxatierapport;
Treffen van een verliesvoorziening voor mogelijk oninbare privaatrechtelijke vorderingen van
€ 335.000; op basis van de beoordeling van de openstaande vorderingen per 31 december
2011 is een aantal posten als dubieus aangemerkt tot genoemd bedrag.

Decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds
In de algemene uitkering, die in de jaarrekening 2011 is verantwoord, zijn de volgende decentralisatie
uitkeringen begrepen, waarvan de restantbudgetten beschikbaar dienen te blijven voor de uitvoering
van de taken in 2012 en volgende jaren. Het betreft de navolgende (restant)budgetten:
- taalcoaches
€ 33.750
- aanpak Marokkaans/Ned. probleemjongeren € 8.212
- bewonersinitiatieven
€ 99.493
- Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
€ 37.774
Voorgesteld wordt de restantbudgetten van totaal € 179.229 te storten in de bestemmingsreserve
decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds.

Overschotten exploitatiebudgetten
Met de invoering van de nieuwe ziektekostenwet is de gemeenschappelijke regeling IZA van de sector
gemeenten opgeheven. De reserves die in het fonds zaten zijn teruggegeven aan de gemeenten, de
eigenaren. Hiervan is in 2009 € 518.164 in overleg en overeenstemming met het Georganiseerd
Overleg en de Ondernemingsraad bestemd voor de HR - agenda 2010-2013. In 2010 zijn de
restantbudgetten als volgt verdeeld: 2011 € 120.500, 2012 € 100.000 en 2013 € 100.000. Van het
budget 2011 resteert een bedrag van € 71.000. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen
voor 2012.
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Grondexploitaties
De boekwaarde van de grondexploitaties per 31 december 2011 bedraagt € 61,8 miljoen. Dit betekent
ten opzichte van 31 december 2010 een toename met € 10,9 miljoen. Voor een specificatie wordt
verwezen naar de toelichting op de balans onder de post onderhanden werken grondexploitaties en
naar paragraaf 6 Grondbeleid.
De bestemmingsreserve grondexploitatie is ten opzichte van 1 januari 2011 per saldo gestegen met
€ 1,4 miljoen tot € 2,6 miljoen. De grootste toevoegingen betreffen winstnemingen bij de exploitaties
van erfpachtgronden (€ 362.000), Nispen Moerendaal (€ 367.000), Groot Kroeven (€ 500.000) en
Groot Kalsdonk (€ 2,4 miljoen). De grootste onttrekkingen betreffen de afwaardering van 2 gesloopte
panden in de Industriestaat (€ 547.000) en de voorfinanciering van Zuidoostkwartier (€ 1,55 miljoen).

Single Information Single Audit
Voor het merendeel van de zgn. specifieke uitkeringen van het rijk is sinds een aantal jaren geen
afzonderlijke verantwoording meer nodig, maar kan dit geschieden via de gemeentelijke jaarrekening
(Single information, Single audit, SiSa). Met single audit wordt bedoeld dat voor de controle door de
accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere accountantscontrole van de jaarrekening.
In 2011 is het aantal specifieke uitkeringen dat de gemeente Roosendaal via SiSa verantwoord
afgenomen naar 17 (2010: 20). In deel 2 Jaarrekening is in onderdeel C de betreffende
verantwoordingsinformatie opgenomen.

Voorstel
Voorgesteld wordt:
1. het Jaarverslag 2011 vast te stellen;
2. het nadelig rekeningsresultaat ad. € 1.864.000 ten laste te brengen van de algemene reserve;
3. in 2012 een bedrag van € 250.229 te onttrekken aan de algemene reserve ten behoeve van:
a. storting in de bestemmingsreserve “decentralisatie-uitkeringen” € 179.229;
b. het budget HR agenda 2012 € 71.000.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,
De burgemeester,

G. van Hofwegen

Gemeente Roosendaal

mr. J.M.L. Niederer
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Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door de raad van de gemeente Roosendaal in zijn vergadering van

de griffier,

de voorzitter,

E. van Straaten – Noyons

mr. J.M.L. Niederer.
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Kerngegevens

Gegevens per Gegevens per
31-12-2010
31-12-2011
A. Sociale structuur
Aantal inwoners
waarvan:
van 0-19 jaar
van 20-64 jaar
van 65 jaar en ouder
waarvan: vreemdelingen

77.545
17.657
46.494
13.394
3.574

77.455
17.473
46.109
13.873
3.654

977
161
48

1.095
126
47

1.161
428
701
656
2.799

758
274
560
557
1.939

Oppervlakte in ha.
- waarvan binnenwater

10.721
73

10.721
73

Aantal woonruimten
- woningen
- capaciteit bijz. woongebouwen

35.346
33.187
2.159

35.450
33.311
2.139

546
138

542
143

47
1.576
2.262

46
1.514
2.461

Aantal uitkeringsgerechtigden:
WWB
WIJ
IOAW/IOAZ
Aantal aanvragen:
Wet voorzieningen gehandicapten:
- leefvoorzieningen
- woonvoorzieningen
- huishoudelijke hulp
- herindicaties huishoudelijke hulp
Bijzondere bijstand
B. Fysieke structuur

Lengte wegen
Lengte verharde wegen in km.
Lengte fietspaden in km.
Areaal openbaar groen
- aantal bomen (x 1.000)
- aantal m2 beplanting (x 1.000)
- aantal m2 gras (x 1.000)
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Gegevens per Gegevens per
31-12-2010
31-12-2011
C. Financiële structuur (bedragen in euro)
Totale lasten
idem per inwoner

241.897.000
3.119

226.075.000
2.919

Boekwaarde materiële vaste activa, totaal
idem per inwoner

111.321.000
1.435

114.266.000
1.475

Vaste schuld, totaal
idem, per inwoner

45.388.000
585

98.089.000
1.266

Reserves en voorzieningen, totaal
idem, per inwoner

91.413.000
1.179

89.739.000
1.159

Opbrengst reinigingsrechten
Opbrengst rioolrechten
Opbrengst leges burgerzaken (saldo opbrengsten -/- rijksleges)
Opbrengst parkeergelden
Opbrengst leges bouwvergunningen

10.111.000
9.572.000
1.394.000
2.047.000
2.076.000

9.614.000
9.834.000
1.404.000
2.238.000
943.000

Opbrengst belastingen (O.Z.B. + hondenbelasting)
idem per inwoner

10.423.000
134

11.336.000
146

Algemene uitkering gemeentefonds (totaal)
idem per inwoner

77.996.000
1.006

76.487.000
988
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Samenstelling gemeenteraad, college van
burgemeester en wethouders
Gemeenteraad per 31 december 2011
Roosendaalse Lijst
mw. C.S.L.J.M. Adriaansen-van Nispen
M. Amezian
mw. Y.A.J.M. de Beer-van Kaam
J.C.J.M. van Dorst
C.J. Gabriëls
C.G.M. Janssen
J.J.C. Musters
R. Niehot
E.J.C. de Regt
S. Tunç

PvdA
M. Amhaouech
P.R. Klaver
M.S. Yap
Mw. M.B. Zijp

VVD
J.P.L.M. van den Beemt
G.A.H.M. Boons
C.A. Lok
E.J.C. Matthijssen
J.J.M.M. Wezenbeek
Mw. E.M.B. Willemsen-Spierings

GroenLinks
Mw. C.F.G.R. Koenraad
M.J. van Osch

CDA
M. Aygün
M.A.C.M.J. van Ginderen
S. Günes
A.A.M. Mol
mw. A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers

Gemeente Roosendaal

VLP
A. van Gestel
J.M.M. Hertogh
Mw. M.W. Lute
G.A.W.A. Verhoeven

SP
B. Missal
Mw. A.W. Oudhof
C.A.E.M. van Poppel
Nieuwe Democraten
A.J. Schijvenaars
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College van burgemeester en wethouders met portefeuilleverdeling en
beleidsvelden (per 31 december 2011)

Burgemeester mr. J.M.L. Niederer







Algemene bestuurlijke zaken
Openbare orde en veiligheid
Regionale bestuurlijke samenwerking (coördinerend)
Toezicht en handhaving
Veilige leefomgeving (coördinerend)
Communicatie

Wethouder drs. J.J.C. (Steven) Adriaansen
e

(1 loco-burgemeester)











Bereikbaarheid en mobiliteit
Ruimtelijke ordening
Vitale wijken en dorpen (coördinerend)
Wonen
Duurzaamheid en Milieu
Burgerzaken
Vergunningen
Spoorhaven
Dorpen
Wijk Kortendijk

Wethouder C.W.M. (Kees) Jongmans
e

(2 loco-burgemeester)







Jeugd
Volksgezondheid
Welzijn
Zorg
Subsidieverlening (coördinerend)
Wijken: Burgerhout, Langdonk, Kalsdonk, Kroeven en
Westrand

Wethouder A.A.B. (Toine) Theunis
e
(3 loco-burgemeester)
 Beheer openbare ruimte
 Financiën
 Solide financiën (coördinerend)
 Personeel en Organisatie
 (Regionale) bedrijfsvoering (coördinerend)
 Sport
 Gemeentelijke gebouwen
 (Regionale) Dienstverlening (cöordinerend, inclusief


stadskantoor/vmbo)

Buitengebied

Gemeente Roosendaal
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Wethouder J.A.M. (Hans) Verbraak
e
(4 loco-burgemeester)
 Arbeidsmarkt
 Economie
 Krachtige economie (coördinerend)
 Onderwijs
 Recreatie/toerisme
 Cultuur
 Bedrijventerreinen
 Binnenstad
 Wijk Tolberg

Gemeentesecretaris/algemeen directeur G. (Gerrit) Van
Hofwegen
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Deel 1 – JAARVERSLAG
Programmaverantwoordingen
Paragrafen
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Bestuur en Dienstverlening

1. Bestuur en Dienstverlening
1.

Algemeen

Hoofd
doelstelling

De gemeente Roosendaal is een verantwoordelijke lokale overheid die betrouwbaar en consistent functioneert
en op een betrokken en professionele
wijze inspeelt op de dynamiek van de
veranderende samenleving.

Doelen

Binnen de financiële kaders van dit programma zijn de volgende doelen nagestreefd:

Wij investeren in het versterken van de relatie tussen lokale samenleving en politiek

Wij investeren in de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming;

Wij investeren in het opstellen van een nieuwe, integrale kijk op de ontwikkeling van de stad,
de dorpen en de positie binnen de regio voor de langere termijn;

Wij investeren stapsgewijs in de ICT infrastructuur en klantgerichte werkwijzen die tot een
verbetering van de dienstverlening leiden.

Wij werken vraaggericht en interactief aan de leefbaarheid van de wijken en dorpen.

Wij verbeteren in samenwerking met de bewoners de leefbaarheid in de wijken.

Wij intensiveren onze externe communicatie;

Wij investeren in de regionale samenwerking.

Beleidsvelden

a)
b)
c)

Bestuur
Dienstverlening
Wijkgericht werken

Portefeuillehouder
J. Niederer
J. Adriaansen
J. Adriaansen

Beleidskaders
Beleidskaders
Stadsvisie

Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.
Omschrijving
Vastgesteld
Actualisatie
Missie van de Gemeente Roosendaal, die is
2008
n.v.t.
vastgelegd in “Toekomstvisie Roosendaal 2025”
Coalitieakkoord 2010-2014
Raadsprogramma
“kiezen
vanuit
kracht
en
2010
n.v.t.
vertrouwen” waarin de koers van de Gemeente
Roosendaal voor de bestuursperiode 2010-2014is
vastgelegd.
Collegeprogramma 2010Programma “Duurzaam kiezen”ter uitvoering van het
2010
n.v.t.
2014
coalitieakkoord 2010-2014
Programmabegroting
Begroting waarin doelstellingen, activiteiten en budNovember
2012
getten in onderlinge samenhang worden opgenomen
2010
Nota Burgers en
Hierin staat vermeld hoe de gemeente Roosendaal
2004
interactiviteit
wil omgaan met haar burgers, wat interactiviteit betekent en wat de mogelijkheden zijn.
Communicatievisie
Visie en uitwerkingsprogramma waarin de koers voor
2011
2014/2015
de communicatie wordt uitgezet
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Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen per
beleidsveld
[maatschappelijke effecten]

Beïnvloedbaarheid

Effect-indicator

2005 2007 2009 Doel
stelling
2011

Realisatie
2011

Bestuur
Een goed functionerend
democratisch proces in
Roosendaal

redelijk

redelijk

Geïnteresseerdheid in lokale
politiek (% zeer en tamelijk
geïnteresseerd)
Bron: Bewonersenquête
Mate waarin bewoners van mening
zijn dat gemeentebestuur
voldoende doet n.a.v. wensen
bevolking (% ja / voldoende)
Bron: Bewonersenquête

41%

50%

43%

55%

48%

14%

15%

16%

20%

12%

-

7,2

7,6

7,5

-*

7,0

7,1

7,5

-**

Dienstverlening
Klanttevredenheid op de
aspecten eenvoudig,
toegankelijk en betrouwbaar

redelijk

Waardering dienstverlening balie
Bron: Benchmark Publiekszaken
en Staat van Gemeenten
Waardering telefonische
dienstverlening
Bron: Benchmark Publiekszaken

Wijkgericht werken
Verbeteren leefklimaat in de
buurt

redelijk
laag

Versterken betrokkenheid bij
de buurt

redelijk

redelijk

redelijk

Rapportcijfer voor de woonbuurt
Bron: Bewonersenquête
Schaalscore sociale cohesie
(rapportcijfer)
Bron: Bewonersenquête
Gemiddeld rapportcijfer voor de
betrokkenheid bij de buurt
Bron: Bewonersenquête
Percentage dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt
Bron: Bewonersenquête
Percentage dat actief is geweest
om de buurt te verbeteren
Bron: Bewonersenquête

7,1

7,2

-

7,3

7,2

6,1

6,1

6,2

6,2

6,2

6,2

6,3

6,3

6,4

6,3

85

87

85

87

86

21

22

22

23

25

*) In 2011 geen deelname aan Benchmark Publiekszaken, geen deelname aan “Waar staat je
gemeente”, wel de Bewonersenquête. Hierin wordt de waardering dienstverlening balie niet bevraagd.
**) In 2011 geen deelname aan Benchmark Publiekszaken, geen deelname aan “Waar staat je
gemeente”, wel de Bewonersenquête. Hierin wordt de waardering telefonische dienstverlening niet
bevraagd.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuur
Agenda van Roosendaal.
Een van de voornemens uit het collegeprogramma 2010 – 2014 is de Agenda van Roosendaal met als doel
invulling te geven aan de Rijksbezuinigingen en daaruit voortkomende noodzakelijke herbezinning op de
gemeentelijke rollen en taken. In 2011 hebben College en Raad het proces om tot die Agenda van Roosendaal te
komen gezamenlijk doorlopen. Het eerste tussenproduct, de Ontwerp Agenda van Roosendaal is op 5 juli door de
raad vastgesteld. In deze Ontwerp Agenda zijn een viertal hervormingsgebieden benoemd als basis voor de
toekomstige ombuigingen. Mede op basis van de uitgebreide tweede maatschappelijke consultatie
(augustus/september), is de Ontwerp Agenda vertaald in de definitieve Agenda die in november door de
gemeenteraad is vastgesteld.
Beleidsvisies.
In het collegeprogramma 2010-2014 “Duurzaam Kiezen” is vastgelegd dat het aantal beleidsnota‟s sterk wordt
verminderd. Er zullen in deze bestuursperiode drie kaderstellende beleidsnota‟s worden opgesteld, die hun
perspectief richten op 2020, te weten: de ruimtelijke, de sociale en de economische visie. In 2011 is een start
gemaakt met de visieontwikkeling op alle drie de gebieden. De bevindingen uit de drie conceptvisies zijn in
december met de gemeenteraad gedeeld. Verdere uitwerking vindt in 2012 plaats.
Netwerkstad Roosendaal – Bergen op Zoom.
De naam Brabantse Buitensteden (BBS) is gewijzigd in Netwerkstad Roosendaal – Bergen op Zoom. De visienota
„BBS in perspectief‟ is in uitvoering. De eerste voortgangsrapportage is in juni 2011 aan de Raad aangeboden.
Gezamenlijk is er ingespeeld op de Agenda van Brabant en de daarbij behorende Investeringsagenda op 3
hoofdonderwerpen, t.w. Biobased Economy, bereikbaarheid en mobiliteit en Landschap van Allure. Verder is er
samenwerking en overleg met Bergen op Zoom op de beleidsterreinen wonen en integratie, economie, jeugd,
veiligheid, drugsoverlast (Courage), cultuur, zorg en bedrijfsvoering en dienstverlening.
Samenwerking BER-gemeenten (Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal).
De stuurgroep BER–gemeenten heeft de bestuursopdracht voor de vorming van een gedeeld KlantContactCenter
ter besluitvorming voorgelegd. Geadviseerd is in te stemmen (voorgenomen besluit) met de vorming van een
gezamenlijk KCC volgens de 1e fase. Dat wil zeggen internet en callcenter met doorgroeimogelijkheid naar balie en
postverwerking. De drie colleges van B&W hebben hiertoe besloten.
Op het gebied van de bedrijfsvoering is onderzocht of een Shared Service Center (SSC) een goede keuze zou zijn.
Voor een verdere ontwikkeling van een SSC is niet gekozen. Diverse ontwikkelingen, zoals van het KCC vergen de
aandacht en inzet. Samenwerking op verschillende onderdelen bedrijfsvoering zal zeker doorgaan. De
medewerkers van de BER-gemeenten werken steeds intensiever samen.
Besloten is om in vervolg op de intentieverklaring van de BER voor de bedrijfsvoering een bestuursopdracht te
maken waarin de samenwerking verder wordt geregeld. De bestuursopdracht is begin 2012 gereed gemaakt voor
besluitvorming door de colleges van B&W. De definitieve besluitvorming moet nog plaats vinden op moment van
schrijven van deze tekst (medio maart 2012).
Strategische Agenda West-Brabant 2011-2014.
Het streven om op minimaal twee deelterreinen van de Strategische Agenda West-Brabant 2011-2014 het
bestuurlijk voorzitterschap te bekleden en op die terreinen zowel in bestuurlijke als in ambtelijke zin een actieve rol
te spelen is gerealiseerd. De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur regio West Brabant. Wethouder
Adriaansen is voorzitter van de Bestuurscommissie Mobiliteit. De bestuurscommissie Zorg Welzijn Onderwijs heeft
een nieuwe indeling, het voorzitterschap is overgegaan naar gemeente Drimmelen. Binnen ZWO is wethouder
Jongmans de trekker voor Jeugd. Zo‟n 40 collega‟s zijn actief op deelterreinen van de Strategische agenda West
Brabant. In het eerste kwartaal van 2012 zal het visiedeel van de concept Strategische Agenda West-Brabant 20122020 worden vastgesteld. Met de zienswijze van de gemeente Roosendaal wordt terdege rekening gehouden. Het
uitvoeringsprogramma zit nog in de conceptfase.
Public Affairs.
Na de interne bewustwording werd de focus gelegd op de externe relaties, die van belang zijn voor dossiers als
Roosendaal Zorgstad en Biobased Economy.
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De Taskforce Triple Roosendaal werd eveneens betrokken met aandacht voor de inhoudelijke positionering van
Roosendaal (Citymarketing-Citybranding).
De Public Affairs newsletter werd vervangen door korte berichten op een interne blog, dat bleek flexibeler en
sneller. De ondersteuning aan projectleiders bij subsidieverwerving en de participatie in de regio werden
gecontinueerd.
Communicatie.
Gebrek aan continuïteit en capaciteit heeft geleid tot stagnatie binnen het proces om te komen tot
kwaliteitsverhoging van de bestuurscommunicatie. Veel prioriteit is gegeven aan communicatieve ondersteuning bij
actuele onderwerpen zoals Stadsoevers en Agenda van Roosendaal. Daarnaast is geïnvesteerd in de relatie met
de pers. Naast de (wekelijkse) persgesprekken, zijn in de tweede helft van 2011 twee relatiebijeenkomsten
georganiseerd tussen college, team communicatie en de media.
De raadsrubriek Raad&Daad is acht keer verschenen. De nieuwe website van de gemeenteraad is gelanceerd. De
website biedt meer mogelijkheden voor informatievoorziening, bijvoorbeeld aanmelden nieuwsbrief / dagmail,
nieuwsberichten op de homepage, extra attentiewaarde vergaderdata en –stukken en bekijken van de
vergaderingen. Live-uitzendingen van de raads- en commissievergaderingen zijn actief onder de aandacht gebracht
bij abonneehouders van raadsstukken. Mede hierdoor wordt de raadsvergadering gemiddeld door 258 personen
bekeken en de commissievergaderingen door gemiddeld 90 personen.
De cursus raadsoriëntatie voor inwoners is door 30 inwoners gevolgd en afgerond op 26 april 2011.
Raadsbezoeken.
Op 3 september 2011 heeft de raad een bezoek gebracht aan de wijk Langdonk. Verder maakten college en raad
een rondgang door de stad en dorpen om belangstellende inwoners te informeren over de ombuigingsopgave in het
kader van de Agenda van Roosendaal en hen om hun mening daarover te vragen.
Jeugd en politiek.
In het kader van jeugd en politiek hebben circa 150-200 leerlingen van het Kellebeekcollege uitleg gekregen over
de werking van het lokaal bestuur. Hieraan verwant is eenzelfde programma dat is verzorgd voor Nokta.
Maatschappelijke stages zijn dit jaar door de scholen niet in het programma opgenomen.
Rekenkamer West-Brabant.
De Rekenkamer West-Brabant heeft de onderstaande onderzoeken uitgevoerd en hierover gerapporteerd.
Lokaal veiligheidsbeleid in relatie tot de politie (onderzoek uit de jaarplanning van 2010).
De belangrijkste aanbevelingen van de rekenkamer zijn (samengevat):
 Stel met de partners een meerjarig integraal veiligheidsbeleid vast en laat de gemeenteraad
hiervan de kaders vaststellen;
 Stem de beleidscyclus van de gemeente van het lokaal veiligheidsbeleid af met de beleidscyclus van de
politie;
 Behoud de aandacht voor de operationele samenwerking en de regie door de gemeente en
informeer de gemeenteraad actief over de uitvoering van het beleid;
 Wees bewust van nieuwe veiligheidsvraagstukken;
 Definieer de doelstellingen van de verschillende beleidsinitiatieven nog scherper;
 Leg voor het integrale veiligheidsbeleid een koppeling met maatschappelijke effecten;
 Houdt de samenwerking tussen gemeente en politie zichtbaar.
Onderzoek rioleringsbeleid- en beheer
Het rapport heeft tot vijf aanbevelingen geleid:
 Borg de benodigde hoeveelheid specialistische kennis binnen de organisatie;
 Continueer de inspanningen om te komen tot een financiële doorkijk van 80 jaar, zodat aangesloten wordt
bij de ingeschatte levensduur van de riolering;
 Versterk het proces van leren en verbeteren door het doorvoeren van verbeterpunten uit evaluaties in het
werkproces;
 Rapporteer in de OPR‟s over de realisatiegraad van projecten en licht toe waarom projecten wel of niet
conform planning zijn uitgevoerd;
 Besteed in de uitvoering van het rioleringsbeleid aandacht aan de volgende aspecten:
- Maak de afstemming tussen wegen en riolering transparanter door de wijze van afstemming vast te
leggen en te werken met criteria;
- Schenk voldoende aandacht aan het doorvoeren van revisiegegevens in het gegevensbeheersysteem.
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Het onderzoek ‘Huisvesting onderwijs’ is in 2011 opgestart. In de uitvoering is enige vertraging ontstaan. De
eindrapportage wordt nu verwacht in het eerste kwartaal van 2012.
Dienstverlening
In 2011 heeft de gemeente gewerkt aan de implementatie van de visie “Slagen in Dienstverlening” via
onderstaande inhoudelijke sporen:
Digitalisering loketfunctie.
Op de website van de gemeente is het loket Vergunningen gelanceerd. Hierdoor kan de klant snel over alle
vergunningproducten informatie inwinnen.
Binnen de gemeentelijke website zijn in 2011 websites voor het Centrum voor de Kunsten en het gemeentearchief
gerealiseerd. De Wabo-aanvragen worden voor 80% digitaal ontvangen.
Integratie dienstverleningskanalen.
In 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor de opstelling van een bestuursopdracht voor de vorming van een
Klantcontactcentrum (KCC) met de gemeenten Bergen op Zoom en Etten-Leur. Het gezamenlijk
klantcontactcentrum betreft het telefoonkanaal en de website.
Normering dienstverlening.
In mei 2011 is het gemeentelijke kwaliteitshandvest vergeleken met het VNG model kwaliteitshandvest. Het
gemeentelijke kwaliteitshandvest stemt overeen met het VNG model.
Zaakgericht werken.
Het proces van aanvraagafhandeling is zaakgericht ingericht. Subaanvragen zijn aan elkaar gekoppeld. Ook
toezicht en handhaving werkt op deze manier in het proces. Hiermee is bereikt dat het proces van aanvraag tot en
met besluitvorming zaakgericht plaatsvindt i.p.v. activiteit gericht.
Gegevenshuishouding (basis op orde).
In 2011 is de koppeling tussen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Gemeentelijke
Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) gerealiseerd.
Wijkgericht werken
In de Agenda van Roosendaal, die in november 2011 door de raad is vastgesteld is de transitie wijkgericht werken
als belangrijk verandertraject opgenomen.
Gemeente en bewonersplatforms werken gezamenlijk aan de leefbaarheid van de wijk of het dorp. De wijze waarop
dit gebeurt is vastgelegd in een convenant. Hierin zijn de rollen, verantwoordelijkheden en overlegstructuren
afgesproken. Overeenkomstig dat convenant is in 2011 inhoud gegeven aan het wijkgericht werken.
Vitale wijken en dorpen.
Ter realisatie van het speerpunt Vitale Wijken en Dorpen uit het coalitieakkoord zijn de wijkperspectieven en
wijkactieplannen 2012 per wijk c.q. dorp afgerond en door het college vastgesteld. Het wijkenbudget is vernieuwd.
Ieder bewonersplatform krijgt een vast gelijk bedrag als werkbudget. Bewonersvouchers zijn ingevoerd, die zijn in te
zetten voor leefbaarheidsprojecten. Een deel van het vroegere wijkenbudget wordt ingezet t.b.v. specifieke
knelpunten. Tijdens het congres Roosendaal Ontmoet Roosendaal (voorheen Roosendaals Bewonerscongres) is
stil gestaan bij ervaringen met deze nieuwe werkwijze. Vele voorbeelden van geslaagde „voucher-projecten‟ zijn in
beeld gebracht.
Evaluatie buurtonderneming Westrand.
Het functioneren van de buurtonderneming Westrand ViceVersa is tussentijds geëvalueerd (afgerond in november
2011). De evaluatie biedt niet alleen voldoende basis om de pilot in 2012 voort te zetten, maar heeft ook geleid tot
het voornemen om de haalbaarheid van vergelijkbare samenwerkingsvormen in Kalsdonk, Kroeven en Langdonk te
onderzoeken. Hiervoor zijn in de jaarschijf leefbare wijken en dorpen 2012 middelen gereserveerd. Ook Aramis
AlleeWonen stelt hiervoor geld en menskracht beschikbaar.
Kansen voor Kalsdonk.
De samenwerking met Aramis Allee Wonen (AAW) en de programmagroep, waarin bewoners mede sturing geven
aan Kansen voor Kalsdonk, is verder vormgegeven. De aansturing en uitvoering van de verschillende projecten
blijkt complex. Ondanks personele wisselingen is een aantal projecten goed van de grond gekomen en/of
voortgezet. De onzekerheid m.b.t. de toekomst van SIW en de uitwerking van de bezuinigingen heeft er echter ook
toe geleid, dat andere zaken nog niet van start zijn gegaan.
Projecten die lopen en/of in 2011 van start zijn gegaan, zijn: Vrouwenstudio, Actief voor mijn wijk, Actief met elkaar,
Buurtcoaches (in het kader van “Pius X”), Ondernemend Kalsdonk (“Duurzaam Werken”) en Kalsdonk Wereldwijk
(“over de Grens”).
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Wijk-/dorpactieprogramma’s.
De eerdere ontwikkelingen in Wouwse Plantage, Langdonk en Westrand zijn in het proces meegenomen van het
opstellen van de perspectieven en actieplannen in de overige wijken en dorpen. Er zijn wijk-/dorpsperspectieven
opgesteld voor alle wijken en dorpen. Deze actieplannen zijn goedgekeurd door het college en geven ook de
verplichtingen aan die we als gemeente aan willen gaan voor projecten en activiteiten in de wijken en dorpen.

4.

Wat heeft het gekost?

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of
onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden
deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie
(x € 1.000)

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

Bestuur
Dienstverlening
Wijkgericht werken
Totaal Lasten

5.725
5.553
1.708
12.986

4.797
5.802
1.049
11.648

5.928
5.343
2.600
13.871

5.907
4.960
2.124
12.991

Bestuur
Dienstverlening
Wijkgericht werken
Totaal baten

21
1.510
241
1.772

0
1.409
0
1.409

14
1.469
379
1.862

55
1.525
273
1.853

11.214

10.239

12.009

11.138

143
0

140
0

140
0

140

Nadelig saldo
Op dit programma betrekking hebbende:
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
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2. Economische Zaken
1.

Algemeen

Hoofd
doelstelling

Wij hebben een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven
en vervullen een regionale werkgelegenheids- en detailhandelsfunctie.

Doelen








Beleids
velden

Beleidskaders

a)
b)
c)
d)

Bedrijventerreinen/kantoren
Detailhandel (w.o. binnenstad)
Arbeidsmarkt
Citymarketing

Portefeuillehouder
J. Verbraak
J. Verbraak
J. Verbraak
J. Verbraak

Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.

Beleidskaders
Economisch
Actieplan
Integraal
Bedrijventerreinbeleid
Detailhandelsnota
Kantorenprogramma

Bestuursopdracht
Arbeidsmarktbeleid
Citymarketing
(Marketingplan
Binnenstad)

Wij bieden kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen aan;
Wij herstructureren bestaande bedrijventerreinen en ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen;
Wij brengen een juiste balans aan in de detailhandel tussen stadscentrum, wijken en dorpen;
Wij geven een ruimtelijke en functionele kwaliteitsimpuls aan de binnenstad.
Wij faciliteren de kantorensector als onderdeel van de totale economische ontwikkeling
Wij integreren verder de driehoek onderwijs, economie en werkgelegenheid
Wij zetten de komende jaren d.m.v. citymarketing in op het behoud en de versterking van de
marktpositie van Roosendaal.

Omschrijving
In dit plan wordt de inzet van de gemeente om de doelstellingen te bereiken, samen met andere partijen vastgelegd. Het
plan wordt jaarlijks geactualiseerd aan nieuwe ontwikkelingen.
In deze notitie zijn de doelstellingen interactief en integraal
geformuleerd.
De nota dient als basis om de gewenste detailhandelsstructuur
richting te geven en plannen te stimuleren en faciliteren.
Vraag en aanbod zijn met elkaar geconfronteerd en de zones
zijn benoemd waarop voldoende aanbod kan worden
gerealiseerd.
Kort gezegd gaat het om matchen van vraag en aanbod; de
beleidsvelden „economische zaken‟ en „sociale zaken‟ zullen
verder worden geïntegreerd.
De citymarketing is vooralsnog vooral gericht op de
binnenstad. Het marketingplan binnenstad is een dynamisch
raamplan voor de marketing en promotie van de binnenstad.
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Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen per
Beïnvloedbeleidsveld
baarheid
[maatschappelijke effecten]
Bedrijventerreinen/kantoren
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat en productiemilieu

redelijk

redelijk

redelijk
Detailhandel
Verhoging van de kwaliteit van laag
de winkels in het stadscentrum
en voor dagelijkse
boodschappen in de buurt
laag

laag

Citymarketing
De economische positie van
de binnenstad in de regio
terugbrengen op het niveau
van 2000

redelijk

laag

redelijk

redelijk

Effect-indicator

Waardering gemeente als
vestigingslocatie
Bron: bedrijvenenquête
Waardering (rapportcijfer) van
vestigingsomgeving
Bron: bedrijvenenquête
Rapportcijfer dienstverlening
Bron: bedrijvenenquête
Waardering aantal winkels
voor dagelijkse boodschappen in de buurt
Bron: Bewonersenquête
- Koopkrachtbinding
- Koopkrachttoevloeiing
- Koopkrachtafvloeiing
Bron: Regionaal Koopstroomonderzoek SES*
Waardering kwaliteit winkels
stadcentrum
Bron: Bewonersenquête
Aantal passanten binnenstad
per week.
Streefaantal 2014: 200.000
Bron: Locatus**
Kwaliteit van de winkels
Streefcijfer 2014: min. 7,0
Bron: passantenenquête
NHTV***
Gezelligheid en sfeer stadscentrum
Streefcijfer 2014: min. 7,0
Bron: passantenenquête
NHTV***
Verblijfsduur 3 tot 4 uur
Streefcijfer in 2014 30%
Bron: passantenenquête
NHTV***

2005

2007

2009

Doelstelling
2011

Realisatie
2011

-

6,5

-

6,8

6,5

-

6,0

-

6,5

6,1

-

5,9

-

6,3

6,0

7,3

7,4

7,4

7,5

7,5

-

85%
35%
17%

-

7,2

7,3

7,0

179.300

180.000

140.000

7,0

7,0

-

6,4

6,7

-

20%

30%

-

83%
34%
17%

6,9

7,0

Arbeidsmarkt
Voldoende werkgelegenheid

laag

Aantal arbeidsplaatsen
38.996
39.759 40.374
40.000
Bron: Werkgelegenheidsenquête SES
* In 2011 is geen koopstroomonderzoek verricht.
**Opgemerkt wordt dat onze eigen passantentellers aangeven dat de Locatustelling 2011 in het slechtste weekend
van het hele najaar heeft plaatsgevonden. Het werkelijke gemiddelde aantal passanten per week zal derhalve wel
iets hoger liggen.
*** In 2011 is geen passantenenquête gehouden. Enquête wordt in 2012 gehouden.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bedrijventerreinen/kantoren
Uitgifte Borchwerf II en Majoppeveld.
Op het bestaande bedrijventerrein Borchwerf hebben zich in 2011 zeven nieuwe bedrijven gevestigd in eerder
leeggekomen panden. Het laatste bedrijf dat besloten heeft zich op Borchwerf te vestigen is Post.nl, in totaal acht
bedrijven.
Ook op het bestaande bedrijventerrein Majoppeveld hebben zich in 2011 nieuwe bedrijven gevestigd zoals Pollux,
Bakkerij Spaapen. Bosma Beton heeft eveneens besloten zich hier te gaan vestigen.
Voor het versterken van het imago van Roosendaal als werkstad zijn de Roosendaalse bedrijventerreinen extra
onder de aandacht gebracht in het vakblad Bedrijfshuisvesting en zijn afspraken over een Roosendaalse editie van
“de ondernemer” gemaakt. De ontwikkeling van een multimodaal concept (weg/rail) is nog niet geconcretiseerd.
Hiervoor is nog geen draagvlak vanuit het bedrijfsleven ontstaan. De incentive is in 2011 o.a. ingezet voor Post.nl.
In de herstructurering Majoppeveld is grond in optie gegeven aan Verbruggen pallethandel. In de uitbreiding
van Majoppeveld is grond verkocht aan Van Tilburg en zijn de onderhandelingen afgerond met Goevaers/Vos
Logistics en Colt (samen totaal 7 hectare).
Parkmanagement Borchwerf en Majoppeveld.
In 2011 heeft gerichte ledenwerfactie plaatsgevonden waarbij de focus vooral op nieuwe bedrijven lag. Op beide
bedrijventerreinen zijn ongeveer 10 nieuwe leden geworven voor de ondernemersverenigingen
De pilot gezamenlijk groenonderhoud is met 3 jaar verlengd. De nieuwe wijze van collectieve beveiliging heeft tot
vermindering van het aantal inbraken geleid. De daling is ongeveer 10 %, maar pas na enige jaren zal vast te
stellen zijn of dit structureel is of door toevallige omstandigheden is ontstaan.
Bedrijventerrein Bulkstraat Wouw.
Ten behoeve van de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de Bulkstraat in Wouw is in 2011 een
bestemmingsplan in procedure gebracht. Realisatie van het bedrijventerrein is voorzien tussen 2013 en 2017.
Detailhandel
In overleg met betrokkenen en belanghebbenden is in 2011 besloten om de koopzondagen in Roosendaal vrij te
geven door de instelling van een toeristisch regime in de hele gemeente.
In 2011 is er een nieuwe ondernemersvereniging voor de binnenstad opgericht, het Collectief Roosendaal (CR).
CR is de directe samenwerkingspartner voor de gemeente in de collectieve aanpak van de binnenstad.
Eind 2011 is besloten tot de meerjarige uitvoering van het businessplan binnenstad en derhalve de publiek-private
samenwerking (Collectief Roosendaal en gemeente) via binnenstadsmanagement, de gezamenlijke voeding van
een binnenstadsfonds en de invoering van reclamebelasting als dekking van de ondernemersbijdrage.
Het binnenstadsfonds zal structureel (in ieder geval voor 5 jaar) worden gevoed door middel van een vaste
gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten van € 150.000,- aangevuld met een bedrag gelijk aan de nettoopbrengst van een ingestelde reclamebelasting, die is begroot op € 160.000,-.
Het binnenstadsmanagement betreft een duo-management van Collectief Roosendaal en de gemeente onder
aansturing van de Stuurgroep Binnenstad, privaatrechtelijk geregeld via een samenwerkingsovereenkomst. Het
binnenstadsmanagement geeft uitvoering aan het Businessplan voor de binnenstad. Het uitvoeringsproces krijgt
mede gestalte door de actieve werkgroepen citymarketing, veiligheid, vastgoedbeheer en de werkgroep
evenementen in wording.
Het keurmerk veilig ondernemen (KVO) is in de binnenstad geformaliseerd in een overeenkomst. Inmiddels heeft
Roosendaal een eerste ster ontvangen en lopen diverse projecten.
De „herstraatimpuls Binnenstad‟ is afgerond.
Door meerwerk aan de diverse uitvoeringsplannen was het resterende budget ontoereikend voor de herbestrating
van het Tongerloplein.
Het retailpark Go Stores (van Green Real Estate), gelegen bij de Oostpoort en de Jumbo XL gelegen aan de van
Beethovenlaan zijn in het najaar 2011 geopend.
Citymarketing
In het kader van de uitvoering van Marketing Binnenstad is in 2011 vooral ingezet op structurele uitbreiding van
advertentiecampagnes rondom de koopzondagen in de regio en het Belgische grensgebied. Voorbeeld hiervan is
de
de uitgebreide “Beleef ‟t in Roosendaal”-advertentiecampagne en de reguliere uitgaven van BIR-winkelkranten.
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Daarnaast is uitvoering gegeven aan het reguliere programma zoals de exploitatie van de VVV-unit op Rosada,
evenementenpromotie (o.a. via 3-hoeksreclameborden langs de invalwegen) en het programma Winter in
Roosendaal.
Arbeidsmarkt
Uitvoering West-Brabant Werkt Door 2009-2011
In 2011 is West-Brabant Werkt Door afgesloten. Resultaten zijn dat er 128 EVC trajecten (eerder verworven
competenties) en 2593 leer-werktrajecten zijn afgerond. Opvallend was dat meer werkenden een leerwerktraject
zijn gestart en niet alleen een EVC traject hebben doorlopen. Dit resultaat is mede te danken aan het Leer-werkloket dat is ingericht op het Werkplein. Via de website westbrabantwerktdoor.nl is werkgevers gewezen op nieuwe
vormen van HRM beleid. Er is niet onderzocht of zij die over hebben genomen.
Taskforce Triple Roosendaal
De Taskforce Triple Roosendaal bestaat uit mensen uit het Roosendaalse bedrijfsleven en maatschappelijk
middenveld, die vanuit het onderwijs, de ondernemers en de overheid (de drie O‟s) majeure impulsen geven aan
de stad of regio. Belangrijkste doelstelling van de Taskforce Triple Roosendaal is het succesvol initiëren en
ontwikkelen van gemeentelijk / regionaal economische structuurversterkende projecten en het tot stand brengen
van een hefboomwerking (multiplier) van hierin geïnvesteerde middelen, zowel publiek als privaat. De kick-off
bijeenkomst vond plaats op 30 juni j.l. ( zes bijeenkomsten per jaar).
Initiatieven worden uitgewerkt in zogenaamde Focusgroepen. De reeds actieve Focusgroep Zorgeconomie wil
voorop lopen in de regio waar het gaat om de kwaliteit en de kwantiteit van de zorg voor nu en in de toekomst. Het
versterken van het keten denken in de zorg, de introductie van nieuwe technologische ontwikkelingen en de
opleiding van huidig en toekomstig personeel zijn daarvan belangrijke onderdelen.
Deelnemers van de focusgroep zijn, naast de gemeente, het onderwijs (van vmbo tot en met hbo), zorginstellingen
(care and cure) maar ook partijen als Aramis Allee Wonen en de Rabobank.

4.

Wat heeft het gekost?

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of
onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden
deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie
(x € 1.000)

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

Bedrijventerreinen/kantoren
Detailhandel
Citymarketing
Arbeidsmarkt
Totaal Lasten

825
769
242
127
1.963

332
804
192
57
1.385

275
950
169
170
1.564

721
892
178
220
2.011

Bedrijventerreinen/kantoren
Detailhandel
Citymarketing
Arbeidsmarkt
Totaal baten

488
374
0
0
862

186
308
0
0
494

186
383
0
77
646

540
402
3
77
1.022

1.101

891

918

989

0
170

0
0

0
0

0
0

Nadelig saldo
Op dit programma betrekking hebbende
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
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Onderwijs

3. Onderwijs
1.

Algemeen

Hoofd
doelstelling

Wij scheppen ontwikkelingskansen
voor iedereen door middel van een
gedifferentieerd en kwalitatief goed
onderwijsaanbod, dat aansluit bij de
behoeften van de samenleving. Alle
scholen, waarvoor de gemeente
verantwoordelijkheid draagt, zijn
passend gehuisvest.

Doelen






Beleids
velden

Beleidskaders

Wij continueren de krachtige driehoek onderwijs, economie en werkgelegenheid, waardoor
onderwijs goed afgestemd wordt op een veranderende economie en werkgelegenheid;
Wij vergroten de onderwijsparticipatie van jeugdigen en volwassenen;
Wij ontwikkelen beleid dat voortijdig schoolverlaten moet voorkomen;
Wij werken gericht aan de verbetering van de leerprestaties en schoolloopbanen van
jongeren die dreigen achterop te raken;
Wij zorgen ervoor dat het kwaliteitsniveau van de onderwijshuisvesting voldoet aan de
gestelde normen van soberheid en doelmatigheid en nut en noodzaak;

a)
b)
c)

Onderwijsvoorzieningen
Onderwijsachterstanden
Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder
J. Verbraak
J. Verbraak
J. Verbraak

Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.

Beleidskaders
Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs
Verordening leerlingenvervoer
Wet Participatiebudget
Lokale Educatieve Agenda

Regionale Educatieve Agenda

Gemeente Roosendaal

Omschrijving
Regels voor bouw en onderhoud schoolgebouwen
Regels voor het vervoer van leerlingen van huis
naar school v.v.
Stimuleren samenhang op het gebied van volwasseneneducatie, inburgering en re-integratie
Afspraken over afstemming van gemeentelijke
taken op het gebied van onderwijs en die van
scholen en andere betrokken partijen
Bestuursopdracht te komen tot REA is in 2011
vastgesteld. Afspraken over aansluiting tussen
voortgezet onderwijs en zorgstructuur teneinde
voortijdig schooluitval zoveel mogelijk te
voorkomen

Vastgesteld
2009

Actualisatie
2012

2009

2012

2009
2011

2014

2011

Vaststelling
REA in 2012

25

Jaarverslag 2011

2.

Onderwijs

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

Beïnvloed-

Indicator

2005

2007

2009

Doel
stelling
2011

Realisatie
2011

7,9

7,9

7,9

-

3

-

90%

93%

baarheid
Onderwijsvoorzieningen
Tevredenheid over de aanwezigheid
van basisonderwijs in uw wijk

hoog

Tevredenheid onderwijsvoorzieningen
Bron: bewonersenquête

Verbeteren leerprestaties van
kinderen die achterblijven

redelijk

Het vergroten van deelname aan
voorschoolse voorzieningen door
doelgroepkinderen in de leeftijd 2-4

hoog

Terugdringen van voortijdig
schoolverlaters jaarlijks met 10%

redelijk

Verminderen schoolverzuim jaarlijks
met 5%

redelijk

% kinderen dat achterblijft in leerprestaties
Bron: Onderwijsmonitor
% door Thuiszorg WestBrabant geïndiceerde
(doelgroep) kinderen in
voorschoolse voorziening
Bron: SPR
Aantal voortijdig
schoolverlaters
Bron: Leerplicht
Aantal meldingen relatief
verzuim (per schooljaar)
Bron: Leerplicht

Onderwijsachterstanden
1

278

448

209

169

155

294

342

298

408

77%

80%

80%

Onderwijshuisvesting
Adequate huisvesting voor alle
onderwijsinstellingen voor primair en
voortgezet onderwijs

3.

hoog

Kwaliteit huisvesting primair onderwijsgebouwen
is voldoende/goed in %
(95% in 2015)
Bron: Schouw Van Aarle
De Laat

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijsvoorzieningen
Bij het Kellebeek College zijn gericht cursussen basiseducatie en NT2 alfabetisering ingekocht. In het schooljaar
2010 -2011 waren er 50 cursisten Basiseducatie en 65 cursisten NT2 alfabetisering. Bij de vaststelling van het
budget en het aanbod aan basiseducatie in het schooljaar 2010-2011 is uitdrukkelijk geconstateerd, dat de in 2008
afgesproken ambities voor het schooljaar 2010-2011 niet kunnen worden gerealiseerd (minder budget beschikbaar
en inperking aanbod). Aan de landelijke Stichting Lezen en Schrijven is verzocht de gemeente te adviseren omtrent
aanbod aan producten, bewustwording, afstemming beleid en uitvoering en nieuwe ontwikkelingen.
De gemeente Roosendaal wil de aanpak van laaggeletterdheid bewuster inbedden in het brede sociale beleid, de
educatietrajecten meer toespitsen op doelgroepen en de mogelijkheden van non-formele taalcursussen verkennen
en benutten. De landelijke Stichting Lezen en Schrijven gaat de gemeente daarbij ondersteunen. In november 2011
is er overleg geweest met deze stichting. In januari 2012 worden concrete acties ontwikkeld.
Onderwijsachterstanden
In 2011 is in goede samenwerking met de Stuurgroep Educatie Roosendaal (STER) de nieuwe lokale educatieve
agenda (LEA) vastgesteld. De STER is in 2011 vijf keer bij elkaar gekomen.
Gedurende de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 zijn er 4 schakelklassen in de gemeente Roosendaal. In
deze schakelklassen wordt aan leerlingen intensief taalonderwijs aangeboden om taalachterstanden weg te
werken. Het aantal kinderen dat met een taalachterstand de basisschool verlaat is gedaald. Daarnaast is er op 1
november 2011 een voorziening voor kinderen van arbeidsmigranten gestart, waar kinderen die niet in het
Nederlands aanspreekbaar zijn gedurende één schooljaar in een speciale klas taallessen krijgen zodat ze geen

Gemeente Roosendaal

26

Jaarverslag 2011

Onderwijs

onoverkomelijke taalbelemmeringen meer hebben. Daarnaast worden ouders gestimuleerd om actief mee te
werken aan het overbruggen van de taalachterstand van hun kind.
Vanaf september 2011 is er in Roosendaal een coördinator onderwijsachterstanden gestart. Dit met als doel een
verbetering van de coördinatie te bewerkstelligen en een verbinding te leggen tussen de STER, LEA-partners en
uitvoerenden van de projecten onderwijsachterstanden. Tevens is het creëren van de samenhang tussen de
projecten onderling en de samenhang in groter verband (het voortgezet onderwijs en de ketenpartners uit de zorg)
een voortdurende opgave.
Sluitende aanpak.
Door de inzet van Loopbaan 23 is er ook in 2011 nauw samengewerkt aan een sluitende aanpak vroegtijdig
schoolverlaters (vsv) tot 23 jaar. De doelstellingen van Loopbaan 23 zijn onder andere: een intensieve
samenwerking tussen primaire ketenpartners en overige instellingen in Roosendaal; een verbeterde uitwisseling
van informatie en expertise tussen instanties; er is sprake van alle jongeren in beeld (geen jongere tussen wal en
schip) en 100% registratie van verzuim en voortijdig schoolverlaters.
Om de intensieve samenwerking met de partners en de sluitende aanpak vsv te kunnen borgen, is de
samenwerkingsovereenkomst Loopbaan 23 op 7-2-2011 voor de periode van 1 jaar verlengd. De partners van
Loopbaan 23 komen maandelijks bij elkaar voor een casusoverleg , in 2011 zijn er 46 casussen/jongeren in dit
overleg besproken. De lijnen zijn kort en partners weten elkaar goed te vinden.
De werkgroep Loopbaan 23 is aan de slag gegaan met een actieplan en de doorontwikkeling van Loopbaan 23.
Onderwerpen zoals, het actualiseren van de visie, missie en doestellingen, maar ook
het verder
professionaliseren/verbeteren van activiteiten die bijdragen aan een succesvolle overgang naar het MBO met
minder voortijdige schooluitval, worden uitgewerkt.
Schoolmaatschappelijk werk.
De activiteit schoolmaatschappelijk werk is integraal onderdeel van het Centrum Jeugd. Met Traverse is in 2010
een meerjarige subsidie overeenkomst (2010-2013) gesloten voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk.
Daarnaast is in het kader van het Regionaal actieplan jeugd (RAP West-Brabant), vanaf 1-11-2011 tot eind 2012
extra budget toegekend ten behoeve van extra inzet schoolmaatschappelijk werk voor kinderen vanaf 2 jaar.
Voor- en vroegschoolse educatie.
Zoals vastgelegd in de lokale educatieve agenda (LEA) is uitvoering gegeven aan voor –en vroegschoolse
educatie, georganiseerd op de peuterspeelzalen. Op 30 april 2011 namen er 452 peuters deel aan voorschoolse
educatie.
De Peuterspeelzalen hebben in 2011 een kwaliteitsimpuls VVE ontvangen, zodat de kwaliteit voldoet aan de eisen
in de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie).
De Wet beoogt een eenduidige, veilige en stimulerende omgeving in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te
verzorgen, zodat kinderen met een taalachterstand kunnen worden gesignaleerd.
Onderwijshuisvesting
In maart 2011 is de bestuursopdracht Duurzame financiering Onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze opdracht valt
grofweg uiteen in twee gedeelten; financiële kant (intern gericht) en de onderwijs kant (extern gericht).
Onderwijs:
In 2011 is in nauwe samenwerking met het primair- en speciaal onderwijs gewerkt aan een toekomstvisie
onderwijshuisvesting, dit op basis van een in maart 2011 ondertekende verbintenis. In het proces is flink
geïnvesteerd in vertrouwen en onderlinge samenwerking. Een eerste tussenrapportage van de werkgroep OHV
bedoeld als inspiratiestuk voor de verdere ontwikkelingen is september 2011 door het college behandeld en aan de
raad ter kennisneming aangeboden.
Deze rapportage bevat een aantal concrete actiepunten (fase 2) en tijdsplanning (september 2011 – juni 2012)
In het laatste kwartaal van 2011 is een start gemaakt met de datacards/wijkanalyses van de scholen voor het
inzichtelijk maken van de huidige situatie m.b.t. relevantie informatie over de onderwijsgebouwen en tevens de
verwachte ontwikkelingen van leerlingenaantallen en daaruit volgend de ruimtebehoefte in de toekomst.
Afgesproken is dat de constateringen naar verwachting medio 2012 nader worden uitgewerkt tot een Integraal
Huisvesting Plan, waarin oplossingsrichtingen voor de komende jaren worden beschreven. Hierop wordt
aansluitend het Meerjaren Investering Plan afgestemd.
Concreet betekent dit dat het Strategische Huisvestingsplan naar verwachting medio 2012 gereed zal zijn.
In overleg met het Voortgezet Onderwijs is besproken de prioriteit te leggen bij het onderzoeken van de
haalbaarheid van doordecentralisatie. De resultaten zullen bekend zijn omstreeks medio 2012.
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Financieel:
In maart 2011 is een rekenkameronderzoek OHV gestart. Gezien de planning van dit onderzoek werd aanvankelijk
aangenomen dat de uitkomst hiervan van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de bestuurlijke opdracht.
Beide opdrachten gaan uit van verantwoordelijke en beheersbare kosten. De planning is echter niet gehaald door
het onderzoeksbureau, de uitkomst wordt pas voorjaar 2012 verwacht.
In 2011 is geïnvesteerd in het op orde brengen van de kredieten (uniformiteit) en voorzieningen.
Ambtelijk is besloten tot de projectopdracht “vrijvallende onderwijslocaties”. Het doel van het project is een
adequate aanpak van de vrijkomende onderwijslocaties. De aanpak dient te voorzien in een tijdige (voorkom
leegstand), financieel gunstige en planologisch gewenste ontwikkeling. Waarbij tevens wordt onderzocht of locaties
op welke geen onderwijsbestemming meer rust kunnen worden toegevoegd aan de grondexploitatie zodat ze niet
langer drukken op de BR OHV. In 2011 zijn er nog geen onderwijslocaties vrijgevallen.
Geplande onderzoeken naar doordecentralisatie van onderwijsgelden heeft nog geen doorgang gehad door de
arbeidsintensieve trajecten en wijzigingen in de onderwijscarrousel. De dossiers van zowel de sporthal, als de
VMBO als de Sponder moesten herijkt worden door recente ontwikkelingen in Stadsoevers (zie ook verderop).
De recente ontwikkelingen in Stadsoevers hebben direct consequenties op de onderwijscarrousel, op dit moment is
nog niet concreet te benoemen wat het effect zal zijn aangezien met de schoolbesturen nog volop overleg
plaatsvindt over de alternatieven.
Op basis van een nieuw raadsbesluit d.d. 10 februari 2011, ten aanzien van de symbiotische nieuwbouw tussen de
huisvesting van het Da Vinci College (DVC) en de gemeente, is in juli 2011 een nieuw programma van eisen
bestuurscentrum/VMBO opgeleverd. Op basis hiervan is in september 2011 een architectenleidraad opgesteld.
Door vertraging in het beschikbaar komen van de gedachte bouwlocatie voor de gezamenlijke nieuwbouw heeft het
bestuur van OMO in november 2011 artikel 15 uit de samenwerkingsovereenkomst gelicht.
In december 2011 is door het college en het bestuur van OMO vastgesteld dat het DVC solitair gebouwd gaat
worden op Bovendonk 1. Hiertoe zal aan de raad in 2012 om een nieuw krediet gevraagd worden.
In 2011 is duidelijk geworden dat het leerlingaantal van de Sponder (r.k. school voor speciaal basisonderwijs)
harder terugliep dan werd verwacht. Dit is aanleiding geweest om de bouwvoornemens voor een unilocatie te
heroverwegen en besluitvorming uit te stellen. Met het schoolbestuur wordt overlegd over een alternatieve, meer
passende locatie.
De planontwikkeling omtrent het JZOC, waarin de Fakkel wordt gehuisvest is in 2011 gestagneerd door een verschil
van inzicht. Eind 2011 is overeenstemming bereikt en inmiddels is de planuitwerking hervat. Grondoverdracht is
voorzien in het eerste kwartaal van 2012. Naar verwachting kan eind 2012 worden gestart met de bouw en kan De
Fakkel de nieuwe school in gebruik nemen per begin 2014.

Het nieuwe gebouw voor het Jan Tinbergen College is eind 2011 opgeleverd en is per 1 januari 2012 in gebruik
genomen. De realisatie is uiteindelijk ca € 4.500.000,- voordeliger uitgevallen dan verwacht. De finale afrekening
vindt in april 2012 plaats.
De aanbesteding van de bovenwijkse sporthal op het Zuid Oost Kwartier heeft in december 2011 plaatsgevonden.
De bouw is in februari 2012 gestart; de oplevering zal eind november 2012 plaatsvinden, waarna de sporthal per
januari 2013 in gebruik kan worden genomen.
Er zijn geen nieuwe taakstellingen voortgekomen uit de agenda van Roosendaal.
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Wat heeft het gekost?

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of
onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden
deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.
Exploitatie
(x € 1.000)

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

Onderwijsvoorzieningen
Onderwijsachterstanden
Onderwijshuisvesting
Totaal Lasten

2.935
3.421
6.159
12.515

2.659
3.136
5.613
11.408

2.917
3.925
5.920
12.762

2.717
3.610
5.419
11.746

Onderwijsvoorzieningen
Onderwijsachterstanden
Onderwijshuisvesting
Totaal baten

345
1.804
1.119
3.268

268
1.411
140
1.819

302
2.207
217
2.726

348
1.943
214
2.505

Nadelig saldo
Op dit programma betrekking hebbende
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves

9.243

9.589

10.036

9.241

2.082
2.038

1.694
1.738

1.798
2.017

1.798
1.511
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Sport en Recreatie

4. Sport en Recreatie
1.

Algemeen

Hoofd
doelstelling

Wij stimuleren sport en beweging.
Sport en beweging verbeteren de
gezondheid, sport vergroot de samenhang in en de binding met de
maatschappij en (top)sport zorgt
voor trots en uitstraling. Sport en
de lichamelijke opvoeding dragen
bij aan integratie, het voorkomen
van vroegtijdig schoolverlaten, sociale activering van burgers en de
bevordering van een gezonde leefstijl. Daarom voeren wij een actief en integraal
sportbeleid. Wij ondersteunen het recreatiebeleid, gericht op de lokaal en regionaal
aanwezige recreatiebehoefte, ter versterking van de lokale en regionale economie.

Doelen










Beleids
velden

Beleidskaders

Wij stimuleren de „ongeorganiseerde‟ sport op wijk- en buurtniveau voor verschillende
doelgroepen;
Wij investeren in de combinatie van buurt, onderwijs en sport;
Wij stimuleren minderheden om te gaan sporten;
Wij investeren in kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen voor de georganiseerde en
ongeorganiseerde sport;
Wij ondersteunen de toeristisch-recreatieve profilering van Roosendaal als winkelstad,
uitgaansstad en plaats waar veel te doen is en te beleven valt;
Wij stimuleren de productverbetering en verdere ontwikkeling van de verblijfsrecreatieve
sector in de vorm van kwaliteitsbevordering van het bestaande aanbod en verdere
differentiëring hiervan ten behoeve van toename van het aantal toeristische overnachtingen;
Wij geven gestalte aan integraal horecabeleid;
Wij bieden een kader om evenementen mogelijk te maken, gericht op de economische en
maatschappelijke belangen die hiermee samenhangen, en tegelijkertijd eventuele negatieve
(bij)effecten te voorkomen en/of in te perken.

a)
b)

Sport
Recreatie en Toerisme

Portefeuillehouder
A. Theunis
J. Verbraak

Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.

Beleidskaders
Algemene Subsidieverordening Roosendaal
Sociaal Structuur Plan

Vastgesteld
2005

Actualisatie
2012

2006

Sportnota Voorzet op maat

Omschrijving
De verordening bevat regels voor de toekenning van
subsidies
Sociale structuurschets „Roosendaal sociaal vitaal‟
met lange termijn visie tot 2015
Beschrijving van het lokaal sportbeleid tot 2010

Beleidskader
buitensportaccommodaties
Lokaal Economisch
Actieplan

Beschrijving van het randvoorwaardelijk beleid met
betrekking tot buitensportaccommodaties
Kader voor het versterken van de lokale en regionale
economie (jaarlijkse aanpassing).

2006

Sociale Visie
2012
Sociale Visie
2012
Sociale Visie
2012
Economische
visie 2012
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Beleidskaders
Kermisbeleid
Integraal
evenementenbeleid
Werkplan integraal
horecabeleid 2008 - 2010

Toeristisch-recreatief profiel

2.

Omschrijving
Doel- en taakstellingen betreffende de uitvoering van
de Roosendaalse kermissen.
Uitgangspunten
en
doelstellingen
betreffende
evenementen.
Wat gaan we de komende jaren doen op het gebied
van openbare orde en veiligheid, ruimtelijk beleid,
milieubeleid, handhaving en citymarketing in relatie
tot horeca.
Ontwikkelings- en beheerskader waarbinnen het
toeristisch-recreatieve product verder zal worden
afgestemd op maatschappelijke behoeften en
economische kansen.

Vastgesteld
2009

Actualisatie
2015

2006

2012

2011

n.v.t.

1998

vervallen

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen per
beleidsveld

Beïnvloedbaarheid

indicator

2005

2007

2009

Doel
stelling
2011

Realisatie
2011

Sport
Vergroten actieve sportbeoefening door o.a.
verbeteren buitensportaccommodaties

redelijk

Waardering van
sportvoorzieningen
Bron: Bewonersenquête

redelijk

Percentage inwoners dat
sport
Bron:Digipanel

laag

Waardering toeristisch
recreatieve voorzieningen
Bron: Bewonersenquête
Waardering
speelvoorzieningen
Bron: Bewonersenquête
Aantal overnachtingen
Bron: Team belastingen

6,8

6,9

7,0

7,0

7,0

-

-

-

-

-

6,6

6,8

7,0

7,0

7,0

6,8

6,8

6,8

115.492

115.000

109.836

Recreatie en toerisme
Promotie en profilering
van de toeristischrecreatieve producten

hoog

laag

Gemeente Roosendaal
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sport
Uitvoeren project Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.
Sinds 1 maart 2011 zijn acht sportcombinatiefunctionarissen actief geweest voor de gemeente Roosendaal,
opererend onder de vlag van Sportservice West-Brabant (vallend onder Sportservice Noord-Brabant) vanuit de
oude RBC-accommodatie op sportpark Vierhoeven. Vanuit dit „loket‟ zijn de combinatiefunctionarissen actief
geweest binnen het onderwijs, bij sportverenigingen en in de wijken. In de eerste drie maanden is veel energie
gestoken in het herijken van de in het verleden gemaakte afspraken tussen de diverse partijen en Sportbureau
Roosendaal. Stilgevallen activiteiten zijn snel weer opgestart en vragen vanuit verenigingen en scholen die waren
blijven liggen zijn alsnog in behandeling genomen. Sportservice West-Brabant is er in deze maanden in geslaagd
een voor alle partijen heldere positie in te nemen.
Kijkend naar de inhoudelijke doelstellingen waar de combinatiefunctionarissen mee aan de slag gingen kan in ieder
geval geconstateerd worden dat er een breed aanbod aan activiteiten is gerealiseerd. In de korte looptijd heeft een
aantal activiteiten al een zichtbare bijdrage geleverd aan het bereiken van de gestelde doelen. Zo is het
sportaanbod op menige basisschool verbreed door de uitvoering van het kennismakingsprogramma KIDS Sport.
Voor diverse scholen is ondersteuning verleend voorafgaand aan en tijdens schoolsportdagen. Op basisschool
Heilig Hart (Wouwse Plantage) zijn alle kinderen op hun fitheid getest.
De combinatiefunctionarissen die specifiek zijn belast met het ondersteunen van verenigingen hebben het contact
dat ze al hadden met de verenigingen ten tijde van Sportbureau Roosendaal verder verstevigd. Dat heeft er onder
andere toe geleid dat er concretere hulpvragen zijn geland bij de combinatiefunctionarissen. Zo is
handboogvereniging L‟Union fait la Force geholpen met de plaatsing van scholieren die een maatschappelijke stage
moesten realiseren. Voetbalvereniging Alliance werd geadviseerd over de mogelijkheden die er zijn om
kinderopvang te realiseren op sportpark Kortendijk. Bij voetbalvereniging HSC‟28 werd de organisatiestructuur
doorgelicht en bij een aantal verenigingen werd een totale clubscan afgenomen om erachter te komen hoe vitaal de
vereniging is.
In het kader van het bevorderen van de sociale cohesie in de wijken is er een groot aantal sportactiviteiten
georganiseerd na schooltijd, op en rondom het schoolplein, bij verenigingen en de sport- en spelcourts die
Roosendaal kent. Het betreft onder andere de (ondersteuning bij de) organisatie van de straatspeeldag in
Langdonk, sporten tijdens het wijkfeest in Kroeven, de Streettennis Cup en vakantieactiviteiten op sportpark
Hulsdonk voor jongeren uit Westrand. Tot slot: de afgelopen maanden heeft de opbouw van Wijksportvereniging
Kalsdonk, een anders georganiseerde op wijkbewoners gerichte club voor jong en oud, een verdere vlucht
genomen. Met middelen vanuit Kansen voor Kalsdonk zal de doelgroep „jeugd‟ verder worden uitgebreid ten
behoeve van onder andere allochtone vrouwen.
In het kader van het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl zijn voor bijzondere doelgroepen een groot
aantal activiteiten georganiseerd. Binnen het speciaal onderwijs en met name op de Mytylschool en Kameleon zijn
sportclinics gegeven en zijn diverse leerlingen doorgeleid naar sportverenigingen. Bij voetbalvereniging Roosendaal
is het voormalige „project‟ G-voetbal ondergebracht als volwaardig clubteam. In samenwerking met KBO
Roosendaal is een seniorencompetitie Dynamic Tennis opgestart waarbij ouderen (50+) een voor hun levensfase
aantrekkelijke mixvorm van tennis, tafeltennis en badminton beoefenen. Een andere concrete groep waar
Sportservice West-Brabant mee aan de slag is geweest is een groep minderjarige asielzoekers wonende in
Kortendijk. Mede op verzoek van Zuidwester gaat een combinatiefunctionaris sportieve activiteiten organiseren voor
deze groep jongeren.
Actieplan Sport.
In afwachting van het nieuwe WMO-kader (de Sociale Visie) is in 2011 geen actie ondernomen om te komen tot
een nieuw actieplan Sport.
Recreatie en toerisme
In 2011 is een start gemaakt met de bouw van het horeca- en bezoekerscentrum en het Milieu Educatief Centrum
(MEC) op de locatie van het voormalige Theehuis in Visdonk.
Voor de ontwikkelingen in Landgoed Wouwse Plantage is een tussenbesluit voorbereid i.v.m. aangepaste
planvorming om tot herbestemming van Landgoed Wouwse Plantage en ontwikkeling van een recreatieve poort te
komen. Tevens zijn er nadere (financiële) afspraken met de ontwikkelende partij gemaakt. Na positieve
besluitvorming (januari 2012) zal de haalbaarheid van de aangepaste planvorming verder onderzocht worden en zal
er toegewerkt worden naar een realisatieovereenkomst.
De voorbereidingen voor het project Waterland lopen volgens planning. Bijna alle locaties zijn geconcretiseerd. De

Gemeente Roosendaal

33

Jaarverslag 2011

Sport en Recreatie

voorzieningen worden i.v.m. een toegekende LEADER-subsidie voor eind 2012 in iedere gemeente (Steenbergen,
Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur en Roosendaal) gerealiseerd.
De regionale uitbreiding van het wandelroutenetwerk zal in Roosendaal in 2011-2012 ten noorden van de A58
gerealiseerd worden (het zuiden is in 2005-2006 aangelegd). Het RWB (voorheen SES) heeft voor uitvoering
hiervan een Interreg-subsidie en LEADER-subsidie toegekend gekregen. Het bestek is in december 2011 gereed
gekomen en zal begin 2012 beoordeeld worden.
Aansluitend op de Vrijetijdsagenda West-Brabant 2011-2015 is ingezet op het thema wielersport:
Participatie EnecoTour;
Realisatie mountainbikeroute Rucphen (aansluiting op Visdonk);
Binnenhalen City Mountainbike Challenge 2012;
Lobby wielerbaan.

4.

Wat heeft het gekost?

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of
onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden
deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie
(x € 1.000)

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

Sport
Recreatie en toerisme
Totaal Lasten

3.034
3.715
6.749

2.969
3.360
6.329

2.748
3.489
6.237

2.969
3.560
6.529

Sport
Recreatie en toerisme
Totaal baten

854
567
1.421

473
604
1.076

520
729
1.249

555
634
1.189

Nadelig saldo
Op dit programma betrekking hebbende:
stortingen in reserves
onttrekkingen uit reserves

5.328

5.253

4.988

5.340

0
0

0
0

12
18

47
18
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5. Sociaal Culturele Voorzieningen en Cultuur
1.

Algemeen

Hoofd
doelstelling

Wij bieden onze inwoners een
gezond sociaal-cultureel klimaat
en zorgen voor de adequate voorzieningen en activiteiten die daarvoor nodig zijn.

Doelen


Beleids
velden

Beleidskaders

Wij bouwen samen met burgers en organisaties aan sterke buurten en toegankelijke
voorzieningen.
Wij maken kunst en cultuur toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen.

a)
b)
c)

Sociaal-culturele voorzieningen
Kunst en cultuur
Monumenten

Portefeuillehouder
C. Jongmans
J. Verbraak
J. Adriaansen

Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.

Beleidskaders
Sociale Structuurschets
„Roosendaal Sociaal Vitaal‟
Buurthuizen bezien

Nota „Cultuur in Beweging‟
Algemene Subsidieverordening
Beleidsnota monumenten
Erfgoedverordening

Gemeente Roosendaal

Omschrijving
Beleidskaders voor de sociaal-maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen
Ontmoetingsfunctie van wijk- en buurthuizen;
beleidskader voor het sociaal-cultureel- en
opbouwwerk
Beleidskader lokaal cultuurbeleid

Vastgesteld
2007

Regelgeving voor het verstrekken van
subsidie (procedures)
Toekomst voor het verleden
Regelgeving
voor
bescherming
van
gemeentelijke (archeologische) monumenten

2006

Sociale visie
2012
2012

2007
2011

2012
2012

2010

2007

Actualisatie
Sociale Visie
2012
Sociale Visie
2012
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2.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen per
beleidsveld
[maatschappelijke effecten]
Sociaal-Culturele
voorzieningen
Goede en bereikbare welzijnsen gezondheidsvoorzieningen
Kunst en Cultuur
Het bevorderen van de toegankelijkheid van kunst en cultuur

3.

Sociaal Culturele Voorzieningen en Cultuur

Beïnvloed
baarheid

Effect-indicator

2005

2007

2009

Doel
stelling
2011

Realisatie
2011

laag

Waardering voorzieningen
Bron: Bewonersenquête

6,4

6,7

6,9

6,7

6,8

laag

Waardering voorzieningen
Bron: wijkatlas

6,8

6,9

7,2

7,2

7,2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sociaal Culturele voorzieningen
Gelet de financieel onstabiele situatie van SIW heeft het college geadviseerd om basis welzijnstaken bij een andere
organisatie onder te brengen dan wel de stichting onder te brengen bij een overkoepelende organisatie. SIW heeft
hierover gesprekken gevoerd met Traverse doch partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen.
Na intensieve onderhandelingen met SIW heeft het college geconstateerd dat de financiële situatie bij SIW dermate
instabiel is dat de uitvoering van het welzijnswerk niet meer geborgd wordt. Het college heeft besloten om de
subsidie voor de uitvoering van beheer voor buurt- en dorpshuizen per 1 januari 2012 te weigeren en de subsidie
voor de uitvoering van de welzijnsactiviteiten tot 1 juli 2012 te verlenen. Geconstateerd is dat, samen met de
besturen, er een nieuwe verdeelsleutel moet komen voor de resterende subsidie ten behoeve van buurt- en
dorpshuizen.
In 2011 heeft SIW het basiswelzijnswerk uitgevoerd in Roosendaal. Deze activiteiten waren primair gericht op de
sociale samenhang in de buurten en dropen en op de zelfredzaamheid van mensen. Dit houdt in dat de activiteiten
uitgevoerd moesten worden voor de individuele bewoners en hun netwerk waarbinnen zij leven (gezin, verenigingen
en vrijwilligersorganisaties). Er moest hoge prioriteit gegeven worden aan interventies bij moeilijk bereikbare en
kwetsbare jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 23 jaar. De meeste aandacht diende hierbij uit te gaan naar de
wijken Kalsdonk, Kroeven-Langdonk en Westrand gelet de overlast in de wijken. Naast het basiswelzijnswerk heeft
SIW het beheer van de buurt-en dorpshuizen uitgevoerd en hebben zij een projectsubsidie ontvangen voor de
uitvoering van Nokta, allochtone intermediairs, en een projectsubsidie voor de uitvoering van het project Opstapje.
De uitvoering van groepsgericht jongerenwerk in voortijdig stopgezet, per 1 juli 2011, omdat de prestaties
achterwege bleven. Deze subsidie is per 1 juli 2011 verleend aan Zuidwester (nu Juzt) die de activiteiten heeft
voortgezet.
Met de besturen van de buurt- en dorpshuizen zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de subsidie ad.
€ 900.000 in 2012. Voor de periode hierna wordt in 2012 gewerkt aan het schrijven van ondernemingsplannen voor
elk buurt- en dorpshuis. Deze plannen worden onder regie van de gemeente en met advisering van een
gespecialiseerd bureau in de tweede helft van 2012 gerealiseerd.
De uitvoering van het groepsgericht jongerenwerk onder hoofdaannemerschap van Zuidwester is naar tevredenheid
verlopen en de prestaties zijn, conform afspraak, geleverd.
Met Aramis Allee Wonen en het bestuur van het dorpshuis in Heerle zijn contracten gesloten voor de realisatie van
de inrichting van de nieuwe functies in het kerkgebouw van Heerle. De aanvraag voor de omgevingsvergunning
voor de verbouwing van de kerk is in behandeling genomen.
Kunst en Cultuur
Ontwikkelen Tongerloplein tot cultuurplein.
De gewenste faciliteiten (stroomvoorziening, watervoorziening en een tijdelijk podium) zijn gerealiseerd. Mede door
de samenvoeging van gemeentearchief en museum ontstaan nieuwe mogelijkheden voor ontsluiting van de
Tongerlotuin en het aangrenzende cultuurplein. In maart 2012 wordt een onderzoek hiernaar afgerond.
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Doorontwikkeling is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Voor vernieuwing van de bestrating van het
Tongerloplein waren in 2011 geen financiële middelen beschikbaar.
Projectsubsidies.
De beleidsregels voor projectsubsidies voor 2012 zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Hierover hebben de
organisaties en verenigingen die de laatste twee jaar een projectsubsidie hebben aangevraagd een brief
ontvangen. De aanvragen voor projectsubsidies Kunst en Cultuur voor tweede helft 2011 zijn afgehandeld.
In verband met de uitvoering van de Agenda van Roosendaal hebben alle organisaties en verenigingen die te
maken kunnen krijgen met de bezuinigingen een aankondigings- of wijzigingsbeschikking (bij een
meerjarensubsidie) ontvangen.

Cultuurlinc.
Leerkrachten en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs hebben een cursus gevolgd, waardoor nu 94%
van de basisscholen en 75% van de middelbare scholen een cultuurcoördinator en een beleidsplan voor
cultuureducatie heeft.
In totaal zijn er ruim 31.000 deelnames geregistreerd op het nieuw ontwikkelde Kunstmenu. Dit sluit aan bij het
speerpunt „Een krachtige samenleving‟ waaronder verwoord is dat jongeren de kans krijgen deel te nemen aan
culturele vorming.
Actieprogramma Cultuur.
In afwachting van het nieuwe WMO-kader (de Sociale Visie) is in 2011 geen actie ondernomen om te komen tot
een nieuw actieprogramma Cultuur.
Samenvoeging museum en gemeentearchief.
In 2011 is besloten het museum “Tongerlohuys” en het gemeentearchief per 1 januari 2012 samen te voegen. Met
het bestuur van stichting „De Ghulden Roos‟ is een convenant gesloten over de overname van het personeel en de
exploitatie, de instelling van een adviescommissie museum en de bruikleen van de collectie.

4.

Wat heeft het gekost?

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of
onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden
deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.
Exploitatie
(x € 1.000)

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

Sociaal culturele Voorzieningen
Kunst en Cultuur
Totaal Lasten

5.698
6.688
12.386

5.564
6.417
11.981

5.157
6.570
11.727

5.137
6.437
11.574

Sociaal culturele Voorzieningen
Kunst en Cultuur
Totaal baten

50
790
840

284
590
874

284
620
904

284
765
1.049

11.546

11.107

10.823

10.525

261
610

242
379

242
379

242
389

Nadelig saldo
Op dit programma betrekking hebbende
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves

Gemeente Roosendaal

37

Jaarverslag 2011

Gemeente Roosendaal

Sociaal Culturele Voorzieningen en Cultuur

38

Jaarverslag 2011

Werk en Inkomen

6. Werk en Inkomen
1.

Algemeen

Hoofd
doelstelling

Wij zorgen voor werk, inkomen en
voorzieningen waardoor Roosendaalse burgers volwaardig en zelfstandig kunnen participeren in de
Roosendaalse samenleving.

Doelen





Wij zorgen er voor dat mensen zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien waar het
kan. Daar waar dat niet onmogelijk is geven wij maximale ondersteuning.
Wij zorgen voor werk zodat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien vanuit een
arbeidsmarktparticipatie.
Wij hebben een uitgebalanceerd pakket aan voorzieningen waardoor mensen in staat zijn deel
te nemen aan het algemeen dagelijks maatschappelijk verkeer.
Wij starten snel met re-integratie;
Wij zijn snel en juist in het verstrekken van uitkeringen en/of voorzieningen;

a)
b)
c)

Werk
Inkomen
Voorzieningen




Beleids
velden

Beleidskaders

Portefeuillehouder
J. Verbraak
J. Verbraak
C. Jongmans

Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.

Beleidskaders
WWB, IOAW, IOAZ en BBZ

WWB
Minimabeleid
Wet Participatiebudget
Visie Modernisering SW
Regierol SW (WVS Groep)

Gemeente Roosendaal

Omschrijving
Afstemmings- en handhavingsverordening WWB
Re-integratieverordening
Verordening cliëntenparticipatie
Verordening toeslagen en verlagingen
Verordening langdurigheidstoeslag
Beleidsplan bijzondere bijstand
Sociaal Actieplan
Stimuleren samenhang op het gebied van volwasseneneducatie, inburgering en re-integratie
Visie op de gemeentelijke regierol als gevolg van
de nieuwe wet
Realisatie
contactrol
WVS
Groep
en
operationalisatie binnen DVO

Vastgesteld
2008
2011
2011
2010
2009
2007
2008
2009

Actualisatie
2012
2012
2013
2012
2012
2013
2015
2013

2010

2012

2010

2012
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Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen per
beleidsveld
[maatschappelijke
effecten]
Werk

Beïnvloedbaarheid

Vergroting van de arbeidsparticipatie van bijstandsgerechtigden

redelijk

Effect-indicator

Aantal uitkeringsgerechtigden
WWB ca per ultimo
Aantal uitkeringsgerechtigden
(WWB, Bbz, Ioaw en Ioaz)
% uitstroom naar werk
Aantal uitkeringsgerechtigden
% uitstroom naar opleiding/werk
Bron: sociale zaken

2005 2007 2009 Doel
stelling
2011

1.539 1.050 1.100

Realisatie
2011

1.150

30
120
50

1.268
29%
226
34%

Inkomen
Een vangnet voor burgers die
geen voldoende inkomen
hebben
Voorzieningen

hoog

Aantal aanvragen bijzondere
bijstand
Bron: Sociale Zaken

2.460

1536

Armoedereductie: zoveel mogelijk burgers op of onder de
bijstandsnorm gaan gebruik
maken van de voor de doelgroep beoogde regelingen

hoog

Aantal huisbezoeken dat
afgelegd wordt door de STAteams
Bron: Sociale Zaken

1.600

48

3.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Werk en Inkomen
Het verschil tussen vraag en aanbod, ofwel de arbeidsmarkt enerzijds en de groep klanten van sociale zaken
anderzijds, was in 2011 zeer groot. Toch is in 2011 maximaal ingezet om instroom te voorkomen en extra uitstroom
te realiseren, teneinde de verwachte overschrijding op het I-deel terug te dringen en het resterende budget onder
het W-deel effectief in te zetten.
Activering.
Om instroom te beperken en activering van klanten te bevorderen is een overeenkomst met de WVS Groep
afgesloten voor begeleiding van werkactiveringsplaatsen (maximaal 50 uitkeringsgerechtigden per week) . Dit houdt
in dat klanten aan het werk zijn gezet binnen de infrastructuur van de WVS en op aangewezen werkzaamheden
binnen de gemeente, zoals bijvoorbeeld uitgevoerd door het gemeentelijk aannemingsbedrijf. De WVS Groep
verzorgt onder deze overeenkomst tevens een sollicitatietraining aan uitkeringsgerechtigden die een kortere afstand
tot de arbeidsmarkt hebben. De aanloop van dit traject is moeizaam verlopen waardoor de doorstroom van
uitkeringsgerechtigden gering is geweest (gemiddeld 20 per week en veel no-show). Naar aanleiding hiervan zijn
eind 2011 wijzigingen doorgevoerd op het gebied van het aanmelden van klanten en zijn maatregelen opgelegd
indien men niet meewerkte. Dit heeft geleid tot verbeteringen aan het einde van 2011 (gemiddeld 40 per week en
minder no-show).
Voor jongeren (WIJ) is een vergelijkbare overeenkomst afgesloten met Stichting KANS (maximaal 10 jongeren per
week). Gelet op de maximale leeftijd van deze groep klanten gaat het hier om werkervaringsplaatsen. In 2011 is
gebleken dat 75% van de jongeren via deze werkervaringsplaatsen is uitgestroomd.
In de 2e helft van 2011 zijn twee “werkmarkten” georganiseerd om uitstroom naar werk of een werkarrangement te
bespoedigen. Steeds zijn plusminus 100 klanten uitgenodigd, waarvan 50% is doorgestroomd naar een
werkarrangement of werkgever. De overige deelnemers zijn arbeidsongeschikt bevonden of hebben een maatregel
opgelegd gekregen.
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Werkarrangementen en traject ‘werken met behoud van uitkering.
Ook in 2011 heeft de gemeente gebruik gemaakt van zogenaamde werkarrangementen. Deze werkarrangementen
zijn ingekocht bij Workstar en Accessio. De instroom naar Workstar kwam in 2011 pas laat op gang, waardoor het
re-integratie budget niet volledig is benut. De 80 contracteerde werkarrangementen zijn eind 2011 gevuld. Om deze
reden zijn er in diezelfde periode nog 25 extra werkarrangementen ingekocht. Bij Accessio zijn in 2011 geen nieuwe
werkarrangementen ingekocht, maar er zijn nog wel 55 personen werkzaam geweest. Met de trajecten „werken met
behoud van uitkering, begeleid door de WVS Groep (Accessio), zijn in 2011 de volgende resultaten behaald:
 Instroom traject WIJ: 40
 Instroom traject WWB: 82 (waarvan 32 in december 2011)
 Actief traject WIJ: 8
 Actief traject WWB: 76 (waarvan 32 in december 2011)
 Uitstroom werk: 10 (22,7% exclusief starters december)
De doelgroep voor dit traject zijn klanten met een langere afstand tot de arbeidsmarkt (meer dan 1 jaar). Het traject
wordt op basis van maatwerk ingericht om te werken aan de aanwezige belemmeringen, het opdoen van
werknemersvaardigheden en uiteindelijk de uitstroom naar werk. Om deze reden duurt het voor deze doelgroep
langer voordat er resultaat behaald wordt op uitstroom naar werk. Met Accessio is de afspraak gemaakt om in een
periode van maximaal 15 maanden 55% van de klanten duurzaam uit te laten stromen naar een reguliere baan.
Zorgklanten.
Per 1 september 2011heeft de gemeente de inhuur van derden binnen sociale zaken beëindigd. Dit heeft geleid tot
een herbezinning op taken. Voor klanten in spoor 3 en 4 worden geen inspanning meer verricht met als doel reintegratie. Dit betekent, dat het zogenaamde “zorgtraject” verdwijnt en daarmee de voorgenomen huisbezoeken. De
werkzaamheden voor deze cliënten zijn teruggebracht tot enkel “bestandsonderhoud”. Indien men zelf vraagt om
een voorziening wordt hier gehoor aan gegeven en wordt een passend traject ingezet.
Werkgeversbenadering.
In 2011 is de werkgeversbenadering verder vormgegeven. Twee werkmakelaren hebben externe contacten met de
werkgevers gelegd en geprobeerd partnerships met hen te vormen. Het resultaat hiervan is dat in 2011 138
werkzoekenden WWB en WIJ geplaatst zijn bij werkgevers. In het kader van de pilot Loondispensatie zijn 4
plaatsingen gerealiseerd.
Het Werkplein Roosendaal wordt gevormd door een samenwerking tussen de gemeenten Roosendaal en
Halderberge en het UWV Werkbedrijf. De samenwerking tussen deze partijen is vastgelegd in het ketenjaarplan
2010-2011. De gemeente Halderberge sluit aan bij de periodieke overleggen in het kader van de gezamenlijke
werkgeversbenadering. Uit resultaten van georganiseerde “speed meets” is gebleken dat er in een kort tijdsbestek
veel contacten tussen werkgevers en werkzoekenden gelegd kunnen worden. Dit is dan ook door alle partijen als
prettig ervaren. Daarnaast is er een pilot geweest voor de gezamenlijke diagnose, waarbij klantmanagers van
Halderberge de intake van de klanten van Halderberge op het Werkplein Roosendaal zelf uitvoeren. Wegens
interne wijzigingen is hier echter vooralsnog geen vervolg aan gegeven.
Door bezuinigingen vanuit het Ministerie in het domein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt het
voortbestaan van het huidige Werkplein Roosendaal onder druk te staan, en hiermee ook de samenwerking tussen
de gemeenten en het UWV Werkbedrijf. Het dienstverleningsconcept van het UWV Werkbedrijf wordt landelijk in
zijn geheel herzien.
Sociale werkvoorziening.
De taakstelling SW wordt gerealiseerd met klanten uit de WWB, op dit moment voornamelijk door het aanbieden
van contractuitbreidingen.
Ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden.
Alle inspanningen ten spijt is het klantenbestand in 2011 gestegen. Per saldo is het bestand met 107 klanten
toegenomen (1-1-2011 1.161 klanten ten opzichte van 31-12-2011 1.268 klanten). Het gaat om een stijging van 9%.
De bestandstoename ligt in het feit dat het absolute aantal instroom hoger ligt dan het absolute aantal uitstroom.
Anders gezegd heeft in 2011 de poort voldoende gewerkt, maar is het realiseren van uitstroom teruggelopen. Dit
wordt ondersteund door het gegeven dat zich 1950 klanten hebben gemeld bij de balie (poort) en er 1076
aanvragen niet zijn ingenomen. Ofwel 55% wordt door de poort tegengehouden. Dat betekent overigens niet dat de
overige 45% leidt tot een toekenning.

Gemeente Roosendaal

41

Jaarverslag 2011

Werk en Inkomen

Voorzieningen
Collectieve ziektekostenverzekering.
Ultimo 2011 waren er 2.292 deelnemers. Ten opzichte van 2010 betekent dit een afname van 459 deelnemers
(stand jaarverslag 2010: 2.751 deelnemers). De daling van het aantal deelnemers wordt met name veroorzaakt
doordat na inkomenscontrole bij de Belastingdienst bleek dat er circa 125 cliënten ten onrechte gebruik maakten
van de collectieve ziektekostenverzekering. Verder heeft een aantal cliënten ervoor gekozen om, bij de wijziging
van aanbieder van de collectieve ziektekostenverzekering, niet mee over te gaan naar CZ, maar bij VGZ te blijven.
Noodfonds.
In totaal hebben 241 cliënten in 2011 een bijdrage gekregen uit het noodfonds. In totaal gaat het om een bedrag
van € 15.048.
STA-teams.
Over de periode van 1-4-2011 t/m 31-12- 2011 heeft SIW in samenwerking met Humanitas het STANS-project (STA
nieuwe stijl) uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in 48 gesprekken met bewoners, hetgeen veel minder is dan
afgesproken. SIW geeft aan dat men te kampen heeft gehad met ziekte en het vinden van (geschikte) vrijwilligers.
Per 1-1-12 is de subsidieperiode verstreken en het project zal, mede door de tegenvallende resultaten, in haar
huidige vorm niet worden voortgezet.
Schuldhulpverlening.
In 2011 werden 362 aanvragen voor schuldhulp doorgestuurd naar Kredietbank West-Brabant. Het aantal
uitgebrachte adviezen van Kredietbank West-Brabant bleef nagenoeg gelijk (stijging met 20 adviezen). De wachtlijst
bij de kredietbank is in zijn geheel weggewerkt. Beleidsmatig is in 2011 gestart met voorbereiding op de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit is gebeurd in regionaal verband.

4.

Wat heeft het gekost?

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of
onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden
deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.
Exploitatie
(x € 1.000)

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

Werk
Inkomen
Voorzieningen
Totaal Lasten

18.115
30.184
5.661
53.960

17.964
26.131
4.992
49.087

17.346
28.811
5.173
51.330

17.319
28.461
5.034
50.814

Werk
Inkomen
Voorzieningen
Totaal baten

17.741
21.773
538
40.052

17.808
21.549
250
39.607

16.944
21.119
401
38.464

16.944
20.103
507
37.554

Nadelig saldo
Op dit programma betrekking hebbende
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves

13.908

9.480

12.866

13.260

0
1.699

0
457

0
0

0
0
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7. Zorgvoorzieningen
1.

Algemeen

Hoofd
doelstelling

Wij bieden voorzieningen op het
terrein van welzijn, zorg en volksgezondheid, waardoor onze burgers
volwaardig kunnen deelnemen aan
onze samenleving.

Doelen





Beleids
velden

Beleidskaders

Wij realiseren samen met onze ketenpartners een samenhangend stelsel van algemene en
individuele voorzieningen om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Wij
anticiperen hierbij op de maatschappelijke dynamiek;
Wij realiseren een lokaal gezondheidsbeleid waarbij preventie voorop staat;
Wij steken het jeugdbeleid preventief in om een gezond klimaat te creëren om op te groeien
en op te voeden
o Wij ondersteunen ouders en verzorgers in de opvoeding van hun kind(eren)
o Wij ondersteunen de ontwikkeling van de jeugd van 0 – 23 jaar op wijk- en
dorpniveau;
o Wij ondersteunen jongeren die hulp nodig hebben bij het betreden van de
arbeidsmarkt;
o Wij stimuleren en bieden voldoende mogelijkheden voor het ontwikkelen en in stand
houden van fysieke en mentale gezondheid van jongeren, onder andere door te
kunnen sporten, recreëren en te kunnen ontspannen;
o Jongeren kunnen meeweten, meedenken, meedoen en meebeslissen in
Roosendaal bij de gemeenten en bij instellingen;
o Wij bieden een sociaal, pedagogisch en fysiek veilig opgroeiklimaat ter bevordering
van de fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren.

a)
b)
c)
d)

Zorgvoorzieningen
Integratie en inburgering
Volksgezondheid
Jeugd

Portefeuillehouder
C. Jongmans
C. Jongmans
C. Jongmans
C. Jongmans

Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.

Beleidskaders
Visie Inburgering
Nota „Integratie Inclusief‟

Omschrijving
Lokale uitwerking van de wet inburgering ten
behoeve van de implementatie.
Lokaal beleid op het gebied van integratie.

Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid

Lokaal gezondheidsbeleid.

2008

Verordening Wet Inburgering
Beleidsregels inburgering
Meerjaren Wmo beleidsplan

Lokale regelgeving o.b.v. de wet
Richtlijnen voor uitvoering inburgeringbeleid
Evaluatie meerjaren Wmo beleidsplan

2010
2010
2010

Verordening en Besluit Wmo

Lokale regelgeving o.b.v. de wet

2011

Gemeente Roosendaal

Vastgesteld
2007
2008

Actualisatie
Sociale
Visie 2012
Sociale
Visie 2012
Sociale
Visie 2012
2013
2013
Sociale
Visie 2012
2012
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Beleidskaders
Nota „De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers 2010-2013‟
(prestatieveld 4 Wmo)
Masterplan wonen-welzijn-zorg 20042015
Toetsingskader woonservicezones
Nota werken aan woonservicezones
Wet Participatiebudget
Kadernota jeugd en onderwijs „Ruimte
voor Jeugd‟
Actieplan Jeugd
Lokaal Educatieve Agenda
Bestuursopdracht Samenwerking
Jeugd West –Brabant 2011-2014

2.

Omschrijving
Beleidskaders

Vastgesteld
2009

Actualisatie
Sociale
Visie 2012

2004

2015

2006

2015

2006

2015

2009

2012

2004

Sociale
Visie 2012
Sociale
Visie 2012
2014
2014

Breed, integraal kader, vooral gericht op ontwikkeling woonservicezones
Eisen aan ontwikkeling en invulling woonservicezones
Uitvoeringskader voor het realiseren van woonservicezones
Stimuleren samenhang op het gebied van volwasseneneducatie, inburgering en re-integratie
Kaders en doelstellingen op het gebied van
jeugd en onderwijs.
Actieplan waarin vijf thema‟s nader worden
uitgewerkt.
Het gemeentelijke onderwijsbeleid
Samenwerking 18 gemeenten op het gebied van
jeugd

2007
2007
2010

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen per
beleidsveld
[maatschappelijke effecten]

Beïnvloed
baarheid

Effect-indicator

2005

2007

2009

Doel
stelling
2011

Realisatie
2011

85%

85%

82%

1

1

230

160

Zorgvoorzieningen
Bevorderen dat ouderen en
gehandicapten (langer) zelfstandig kunnen wonen en het
behouden van zelfredzaamheid

redelijk

Percentage ouderen dat
zelfstandig woont
Bron: GBA
Aantal collectieve
voorzieningen
Bron: Sociale Zaken

Integratie en inburgering
Het bevorderen van participatie
van allochtonen in de
Roosendaalse samenleving.
Volksgezondheid

redelijk

Aantal succesvol afgesloten
inburgeringstrajecten
Bron: Gemeente Roosendaal

Het bevorderen van de lokale
gezondheid

laag

Het % rokers
a) jeugd
b) volwassenen
c) ouderen
Het % overmatige drinkers
a) jeugd
b) volwassenen
c) ouderen
Het % inwoners met
overgewicht
d) jeugd
e) volwassenen

Gemeente Roosendaal

-

30

25

27

20
11
32
16

13
11
11

=< 13
=< 11
=< 11

28
10
9

11
46

=< 11
=< 46

11
47
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Doelstellingen per
beleidsveld
[maatschappelijke effecten]

Zorgvoorzieningen

Beïnvloed
baarheid

Effect-indicator

2005

f) ouderen
Het % Roosendalers dat
psychische gezondheid als
slecht ervaart
g) jeugd
h) volwassenen
i) ouderen
Bron: GGD gezondheidsatlas
2011

2007

2009

Doel
stelling
2011

Realisatie
2011

65

=< 65

62

15
17
21

< 15
< 17
< 21

13
16
17

35

< 35

*

99

99

Jeugd
Een gezond opvoed- en
opgroeiklimaat

laag

- % kinderen dat 1 of meer
risicofactoren heeft volgens
de jeugdgezondheidszorg
- % bereik jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jarigen
Bron: Registratie van
Thuiszorg

*cijfers van Thuiszorg zijn pas medio april beschikbaar

3.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zorgvoorzieningen
In 2011 zijn de basisfuncties van vrijwilligersondersteuning, namelijk verbinden en makelen, versterken, verbreiden,
verankeren en vertalen maatschappelijke ontwikkelingen ondergebracht bij de vrijwilligerscentrale, het Vrijwilligers
Informatie Punt (VIP, onderdeel van de Traversegroep). In 2011 hebben er in totaal 279 bemiddelingscontacten
plaatsgevonden. 133 Personen zijn daadwerkelijk als vrijwilliger aan de slag gegaan.
Om vrijwilligerswerk meer bij de allochtone doelgroep te stimuleren is er tijdens inburgercursussen informatie
verstrekt over vrijwilligerswerk en zijn er ten behoeve van dit onderwerp lespakketten verstrekt aan docenten.
Om meer „ouderen‟ voor het vrijwilligerswerk te winnen is „Senioren voor Roosendaal‟ georganiseerd. 90 Senioren
hebben deze vrijwilligersinformatiemarkt bezocht.
Het project S.Pot is in 2011 gecontinueerd. Daarnaast is er het afgelopen jaar een pilot met de Roosendaalse
serviceclubs gestart waarbij de kennis, ervaring en vaardigheden van de leden van diverse service clubs wordt
ingezet bij vrijwilligersorganisaties.
Wmo
In 2011 is een aantal maatregelen ingevoerd om de taakstelling te kunnen realiseren. Op voorhand is echter
aangegeven dat het uiteindelijke resultaat erg moeilijk in te schatten is. Zo zijn de eigen bijdragen afhankelijk van de
hoogte van het inkomen en deze bijdragen worden berekend en geïnd door het CAK in Den Haag. Hierdoor bestaat
vooraf geen reëel beeld van wat een bepaalde maatregel kan opbrengen. Ook het feit dat de afdracht aan de
gemeenten maanden achteraf gebeurt en zeer grillig verloopt, maakt dat een goede prognose moeilijk blijft. Extra
complexiteit in dit geheel is dat er een groter aantal bezuinigingsmaatregelen is ingevoerd in de periode januari tot
juli waardoor ook de stapeling een rol kan spelen ten aanzien van de resultaten.
In 2011 zijn eigen bijdragen ingevoerd voor de hulpmiddelen (m.u.v. de rolstoelen i.v.m. wettelijke uitzondering) en
de woningaanpassingen. Invoering is gebeurd per 1 april 2011 en voor de mensen die reeds beschikten over een
voorziening is een overgangstermijn benut tot 1 juli 2011. Voor de grotere woningaanpassingen is tevens een
beleidsregel voorgesteld waardoor rekening kon worden gehouden met een forse overwaarde op de eigen woning.
De feitelijke invoering van deze maatregel is eind 2011 echter belemmerd door een uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep.
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Ook op het terrein van vervoer zijn per 1 juli 2011 meerdere maatregelen ingevoerd. Het tarief van de sociaal
begeleider is verhoogd, de ritlengte tegen laag tarief is beperkt, er is een strippenbudget ingevoerd en per 1 april
2011 is een inkomenstoets ingevoerd. Voor de bestaande pashouders, ca 3200, gold een overgangstermijn tot 1 juli
2011 en in het eerste half jaar zijn de inkomens van deze pashouders gecontroleerd. Ruim 500 pashouders hebben
bericht ontvangen dat hun inkomen boven de norm ligt en dat hun Wmo-pas vervalt. Voor deze groep gold dat zij
voortaan tegen een hogere klantbijdrage wel gebruik konden blijven maken van het Deeltaxivervoer. Eind december
2011 en in januari 2012 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan op basis waarvan geconstateerd
moet worden dat de Wmo wettelijk geen ruimte laat voor het toepassen van een algemene inkomenstoets en
vermogenstoets. Deze maatregelen moeten daarom worden teruggedraaid. De raming is dat dit een tegenvaller
oplevert t.o.v. de taakstelling van ca € 300.000 vanaf 2012.
In het kader van huishoudelijke hulp is vastgesteld dat het aantal mogelijke maatregelen hierop beperkt is. Er zijn
inmiddels gesprekken gevoerd met de verschillende thuiszorgorganisaties om te bezien waar innovatie en nauwe
samenwerking mogelijk is. Op basis van deze gesprekken en de beoogde eventuele (financiële) resultaten is
besloten om tot verlenging van de contracten over te gaan. Het protocol voor indicatiestelling is ondertussen
aangepast en het grootste deel van het bestand zal in het eerste half jaar 2012 opnieuw worden geïndiceerd.
Maatschappelijke stage 2011.
De makelaarsfunctie voor maatschappelijke stages (MaS) is in 2011 neergelegd bij het VIP. Drie van de vier
scholen in het voortgezet onderwijs hebben in 2011 gebruik gemaakt van de diensten van de stagemakelaar. In
september 2011 is er een maatschappelijke stagemarkt georganiseerd, die door de kinderen van de 3
deelnemende VO scholen is bezocht. Ook heeft de stagemakelaar in 2011 in kaart gebracht wat de wensen van de
scholen en de organisaties zijn op het gebied van maatschappelijke stage. Hierover is een advies uitgebracht aan
de gemeente. Dit advies is door de stuurgroep MaS overgenomen. Om vraag en aanbod nog beter bij elkaar te
brengen is er vanaf november 2011 een ICT-systeem beschikbaar www.mas-roosendaal. Op donderdag 17
november 2011 hebben de drie scholen en Traverse het samenwerkingscontract ondertekend in het bijzijn van
wethouder Jongmans. De samenwerking is hiermee officieel. Het VIP beheert de website en zorgt dat er voldoende
aanbod van stages te vinden is.
De basisfuncties voor mantelzorgondersteuning en de ondersteuning voor vrijwilligers in de zorg is in 2011
uitgevoerd door HOOM. In totaal zijn er 335 geregistreerde mantelzorgers en hebben er 248 individuele
begeleidingsgesprekken / huisbezoeken plaatsgevonden. In 2011 is een zestal themabijeenkomsten georganiseerd
waaraan in totaal 239 mantelzorgers hebben deelgenomen. Er zijn drie cursussen aangeboden die door 17
mantelzorgers zijn gevolgd.
Afgelopen jaar hebben 52 vrijwilligers zich ingezet ten behoeve van de (intensieve) thuishulp. In totaal zijn er 116
hulpvragen binnengekomen waar vrijwillige hulp op is ingezet.
In 2011 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden van de beleidsnota prestatieveld 4, ondersteuning van
mantelzorgers en vrijwilligers 2010-2013. De resultaten worden meegenomen in de uitvoeringsafspraken voor
2012.
In 2011 heeft de gemeente Roosendaal, net als voorgaande jaren, deelgenomen aan de landelijke Benchmark
Wmo dat is uitgevoerd door het SGBO. Roosendaal scoort ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de
gemeentegrootteklasse en hoger dan het gemiddelde van de benchmark, als wordt gekeken naar een gemiddelde
score op de negen prestatievelden.
Naast de benchmark Wmo heeft de gemeente Roosendaal door het SGBO een onderzoek laten uitvoeren naar de
tevredenheid van cliënten die een aanvraag hebben gedaan voor hulp bij de huishouden en/of (een) andere
individuele voorziening(en). Voor de hulp bij het huishouden krijgt de gemeente Roosendaal een gemiddeld
rapportcijfer van 7,9.
Besloten is om over te gaan tot verlenging van de contracten voor de hulp bij het huishouden. Ook het contract voor
het PGB + met TWB wordt met een jaar verlengd.
In 2011 zijn op het gebeid van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) de volgende bezuinigingsmaatregelen
doorgevoerd: ritlengte beperking, invoeren strippenbudget, verhoogd klanttarief sociale begeleider, invoering
inkomenstoets. Door deze maatregelen is het aantal verreden Wmo-ritten in 2011 t.o.v. 2011 met bijna 18%
gedaald.
Het „Lokaal Integratie-actieplan‟ is afgerond. Vanuit dit plan zijn diverse initiatieven op het gebied van integratie
ontstaan. In afwachting op de Sociale visie wordt gekeken of er een nieuw uitvoeringsplan m.b.t. integratie
geschreven gaat worden die onder de sociale pijler komt te hangen.
In het vierde kwartaal van 2011 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.
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Integratie en inburgering
In 2011 zijn er in totaal 131 nieuwe inburgeringstrajecten gestart. Per 1 september 2011 heeft de gemeente de
inhuur van derden binnen sociale zaken beëindigd. Dit heeft geleid tot een herbezinning op taken. Op het gebied
van inburgering is gekozen voor een sterfhuisconstructie, anticiperend op landelijke ontwikkelingen. Dat betekent
dat vanaf 1 september 2011 alleen nog maar een aanbod wordt gedaan aan inburgeringsplichtigen die zichzelf bij
de gemeente melden.
Volksgezondheid
Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015.
De wettelijke verplichting tot het opstellen van een gezondheidsplan is met één jaar uitgesteld. Het nieuwe plan
dient thans vóór 1 juni 2013 te worden vastgesteld. Gemeenten dienen binnen 2 jaar na het verschijnen van de
Landelijke nota een nieuwe lokale nota te hebben vastgesteld. De Landelijke nota is in mei 2011 vastgesteld.
Omdat de lokale gezondheidsnota onder de Sociale Visie moet komen te hangen is gekozen om de huidige lokale
nota te verlengen en in 2012 een start te maken met het opstellen van de nieuwe lokale nota.
Ontwikkelingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
De jeugdgezondheidszorgorganisaties GGD en Thuiszorg zijn verenigd in een bedrijfscoöperatie en gemeenten
hebben hiermee ingestemd. De integraliteit binnen de JGZ wordt geborgd vanuit deze bedrijfscoöperatie. In 2011 is
het niet gelukt om een juridische vorm te vinden waarmee één contract voor 0 tot 19 jaar kan worden afgesloten. De
18 West Brabantse gemeenten sluiten nu voor 2012 een eenjarig contract met de afzonderlijke instellingen af. In
het overgangsjaar 2012 moet duidelijk worden welke constructie wel haalbaar is met mogelijk 18 gemeenten en met
het oog op de transitie jeugdzorg.
Met de dienstverleningsovereenkomst met de GGD West-Brabant is uitvoering gegeven aan de thema‟s van het
lokaal gezondheidsbeleid, via het maatwerkdeel van de GROGZ begroting.
Met betrekking tot het speerpunt Diabetes is de preventiestructuur in de gemeente Roosendaal in beeld gebracht.
Om het overmatig drankgebruik onder jongeren terug te dringen en te voorkomen is het project „think before you
drink‟ in 2011 voortgezet. Als onderdeel van dit project is de pilot „Hokken en Keten‟ uitgevoerd. Evaluatie van deze
pilot vindt in 2012 plaats.
Het aantal basisscholen wat werkt met het beweegprogramma „Lekker Fit‟ is in 2011 met 3 uitgebreid. De cursus
„plezier op school‟ is in 2011 aangeboden aan aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest worden,
angstig zijn in de omgang met anderen, niet voor zichzelf op kunnen komen en opzien tegen de overgang naar het
voortgezet onderwijs. De cursus zat volledig vol.
In het kader van de Technische hygiënezorg zijn in 2011 alle locaties voor kinderdagopvang, buitenschoolse
opvang en gastouderbureaus gecontroleerd. Voor alle opvanglocaties is een risicoprofiel gemaakt om in 2012 over
te gaan tot risicogestuurd toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Door het risico te bepalen op (niet) naleven
van de kwaliteitseisen, kunnen de toezichtinspanningen gerichter worden ingezet. Binnen de gemeente Roosendaal
zijn er 26 locaties met een groen risicoprofiel (goed naleven van de kwaliteitseisen), 12 met een geel risicoprofiel, 6
met een oranje risicoprofiel en 7 met een rood risicoprofiel. In totaal zijn er in 2011 7 nieuwe opvanglocatie
bijgekomen die nog niet in een categorie zijn ingedeeld.
In 2011 hebben op basis van de inspectierapporten 13 handhavinginspecties plaatsgevonden. In 2011 hebben
meer handhavingsinspecties plaatsgevonden t.o.v. 2010 waardoor de kosten ook hoger zijn dan in 2010. De
gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door een hogere uitkering in het gemeentefonds.
Als gemeenschappelijke regeling heeft het GROGZ een bezuinigingsopdracht meegekregen van 3 x 3%. In 2011
heeft er een versnellingskamer plaatsgevonden waarin op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau gestemd is over
diverse bezuinigmaatregelen die door de GGD zijn voorgesteld.
Jeugd
Transitie jeugdzorg (nieuwe, toekomstige gemeentelijke taak).
In 2015 worden alle jeugdzorgtaken overgedragen van Rijk en Provincie naar gemeenten. De provincie coördineert
de overdracht van de jeugdzorg via regionale aanjaagteams. De gemeente Roosendaal is lid van het aanjaagteam.
Op 13 december 2011 heeft het college ingestemd met de “regionale visie op de transformatie op de zorg voor
jeugd” en met de gemeente Roosendaal als trekker in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom voor de
regio West-Brabant west.
Daarnaast heeft Tour des Jeunes plaatsgevonden, een kennismaking met het werkveld.

Gemeente Roosendaal

47

Jaarverslag 2011

Zorgvoorzieningen

Centrum voor Jeugd en Gezin
Aan de toename van hulpvragen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is te merken dat er meer bekendheid
is bij ouders. Dit beeld wordt bevestigd door uitkomsten van de bewonersenquête 2011. Samenwerking met het
onderwijs is gerealiseerd in zogenaamde Zorg Advies Teams voor het Primair onderwijs. Ook met het voortgezet
onderwijs en het MBO zijn afspraken gemaakt over samenwerking in het Zorg Advies Team.
Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over districtelijke samenwerking tussen de CJG‟s in de regio en het
HulpverleningsCasusOverleg (HCO) van het Veiligheidshuis. En er zijn samenwerkingsafspraken met het MASS
overleg, Loopbaan 23 en het TOP overleg. Daarmee is een sluitend netwerk gerealiseerd op het gebied van
opvoeden- en opgroeien tussen de domeinen, wonen, zorg, veiligheid en onderwijs.
Vooruitlopend op de transitie Jeugdzorg zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met Bureau jeugdzorg over de
pilot Gezinskracht en een scholingsaanbod voor CJG medewerkers. En er bestaan afspraken met Jeugdzorg over
inzet Jeugdzorgmiddelen in het onderwijs (Jeugdzorg dichtbij onderwijs). Er is een bedrijfsplan 2012-2016
geschreven vooruitkijkend naar alle ontwikkelingen die op de gemeente in relatie tot Jeugd en gezin af komen en
aangesloten bij een landelijk onderzoek naar oudertevredenheid en bekendheid bij jongeren van het CJG.

4.

Wat heeft het gekost?

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of
onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden
deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie
(x € 1.000)

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

Zorgvoorzieningen
Integratie en inburgering
Volksgezondheid
Jeugd
Totaal Lasten

19.347
340
1.551
2.263
23.501

16.708
57
1.690
2.537
20.992

18.580
12
1.597
2.355
22.544

18.948
17
1.556
3.092
23.613

Zorgvoorzieningen
Integratie en inburgering
Volksgezondheid
Jeugd
Totaal baten

1.808
277
713
1.516
4.314

1.193
0
115
1.691
2.999

1.256
0
161
1.691
3.108

2.420
8
133
2.907
5.468

19.187

17.991

19.436

18.145

0
0

0
0

0
0

0
0

Nadelig saldo
Op dit programma betrekking hebbende
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
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8. Beheer openbaar gebied
1.

Algemeen

Hoofd
doelstelling

Wij zorgen ervoor dat Roosendaal
schoon, heel, veilig en bereikbaar is.

Doelen





Beleids
velden

Beleidskaders

Wij maken onze openbare ruimte schoon, heel en veilig door het reguliere beheer en
onderhoud en we geven extra impulsen aan de kwaliteit van beheer en onderhoud gedurende
een aantal jaren.
Wij bevorderen de bereikbaarheid van de (binnen)stad en de dorpen;
Wij zorgen voor verbetering van de verbindingen door vlotte doorstroming op de
toegangswegen en goede parkeermogelijkheden.

a)
b)

Openbare ruimte Bereikbaarheid -

Portefeuillehouder
A. Theunis
J. Adriaansen

Per (deel-) programma worden regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.

Beleidskaders
Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan 2009 -2015
Groen- en Landschapsbeleidsplan “De Zoom van
West-Brabant
Visie Visdonk
Beheerbeleid Verhardingen
en Groen (BVG)

Operationeel Plan
Reconstructies
Faunabeheerbeleid
Parkeeruitvoeringsplan
(PUP)
Uitwerkingsplan parkeren
Evaluatie en partiële
actualisatie GVVP
Beleids- en beheerplan
openbare verlichting

Gemeente Roosendaal

Omschrijving
Beschrijft de gemeentelijke rioleringszorg en het
hydraulisch functioneren van het primaire stelsel.
In het Groen- en Landschapsbeleidsplan”. De Zoom
van West-Brabant” wordt een visie gegeven op de
gewenste ruimtelijke, ecologische en recreatieve
ontwikkelingen.
Ontwikkelingskader voor recreatie en natuurontwikkeling op landgoed Visdonk
Omvat de bestuurlijke keuzes voor de na te streven
kwaliteit van de openbare verhardingen en groen. Het
gaat daarbij zowel om de verzorgingsgraad (schoon)
als de technische staat (heel en veilig).
Reconstructieprogramma openbare ruimte

Vastgesteld
2010

Actualisatie
2013

2004

n.v.t.

2007

n.v.t..

2001

2012

2011

2012

Beschrijft hoe de Gemeente Roosendaal handelt ten
aanzien van fauna.
Geeft kaders voor de regulering van het parkeren
middels betaald parkeren.
Dit plan bevat een uitwerking van het GVVP voor het
onderdeel parkeren.
Kader waarin gemeentelijke verkeers- en vervoersdoelen en -maatregelen zijn vastgelegd.
Kader waarbij alle aspecten van openbare verlichting
en illuminatie worden behandeld en omvat de
bestuurlijke keuzes voor de na te streven kwaliteit van

2004

n.v.t.

2011

-

2011

2015

2001

Na 2015

2007

2012
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Beleidskaders

Beheerplan civieltechnische
kunstwerken

2.

Omschrijving
de openbare verlichting. Streven is te komen tot een
IBOR, waarbij de actualisatie van het BVG een eerste
aanzet hiertoe kan zijn.
Inventarisatie en inspectie van objecten die in de
quick scan ontbreken. Opstellen beleidsdoelen.
Keuze en aanschaf beheersysteem. Opstellen
beheerplan.

Vastgesteld

Actualisatie

2010

2012

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling per
beleidsveld

Openbare ruimte
Verhogen kwaliteit
openbare ruimte,
onderdeel wonen

Beïnvoed-

redelijk

Bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid van redelijk
de Gemeente Roosendaal

Vergroten
parkeermogelijkheden in
het stadscentrum.

Gemeente Roosendaal

Indicator

2005

2007 2009

baarheid

redelijk

Waardering voor openbaar groen
(rapportcijfer)
Bron: Bewonersenquête
Waardering voor verhardingen
(rapportcijfer)
Bron: Bewonersenquête
Waardering van de kwaliteit van de
leefomgeving (rapportcijfer)
Bron: Bewonersenquête

Waardering van bereikbaarheid
stadscentrum per auto
Bron: Bewonersenquête
Waardering van bereikbaarheid
stadscentrum per fiets
(rapportcijfer)
Bron: Bewonersenquête
Waardering aanwezigheid
openbaar vervoer in de buurt
(rapportcijfer)
Bron: Bewonersenquête
Waardering van de kwaliteit van de
leefomgeving (rapportcijfer)
Bron: Bewonersenquête
Waardering van mogelijkheden tot
parkeren in het stadscentrum
(rapportcijfer)
Bron: Bewonersenquête
Waardering mogelijkheden voor
stalling van fietsen (rapportcijfer)
(Bron: Bewonersenquête)

Doel
stelling
2011

Realisatie
2011

5,8

5,9

6,1

7,0

6,3

5,3

5,5

5,6

7,0

5,8

6,2

6,3

6,4

7,0

6,3

5,2

5,3

6,5

6,5

6,5

7,7

7,7

8,0

8,0

8,0

6,3

6,5

6,7

6,5

6,9

7,0

6,3

5,1

5,4

6,9

7,0

6,8

6,5

-

7,2

7,0

7,9
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbare ruimte
De OPOR-projecten (onderhoudsprogramma openbare ruimte) van de jaarschijven 2010 en 2011 zijn afgerond of in
de afrondende fase. Het asfaltonderhoud 2011 is vrijwel gereed maar dient nog een vervolg te krijgen met de
Majeure Opgave Verhardingen 2011, dat in januari 2012 is aanbesteed en in combinatie met het asfaltonderhoud
2012 en de MOV (majeure opgaven verhardingen) 2012 zal worden uitgevoerd.
Vanwege de Agenda van Roosendaal is voorgesteld van een aantal OPR-projecten (operationele plannen
reconstructies) alleen het rioolgedeelte uit voeren, of het werk in zijn geheel uit te stellen. Daardoor is de planning
van het OPR ver uiteen getrokken. Projecten die in 2011 gepland waren, maar één of meerdere jaren zijn uitgesteld
zijn Ampèrestraat, Chr. Huijgenstraat, Dr. Schaepmanlaan, Philpislaan fase 2 en Verbeteren Riolering Roosendaal
Centrum West fase E. Deze projecten zullen vrijwel allemaal in 2012 worden uitgevoerd, op de Dr. Schaepmanlaan
na omdat er een directe relatie ligt naar de nieuwbouw van het appartementencomplex in de Ommegangstraat.
Projecten Groen, Water, Ecologie en Landschap (GWEL-projecten)
In 2011 zijn samen met onze samenwerkingspartner Waterschap Brabantse Delta de ecologische verbindingszones
(EVZ‟s) Molenbeek fase 2 (tussen Roosendaal en Nispen) en Kletterwater afgerond en deze verkeren nu in de
onderhoudsfase. Zowel bestuurders als burgers hebben op de Dag van de Biodiversiteit, 22 mei, de nieuwe
inrichting van deze EVZ‟s kunnen bekijken tijdens een fietstocht. De fietsroute was opgenomen in een Groenkrant
die huis-aan-huis was verspreid, zodat deze route ook op andere momenten kan worden gefietst.
Er is weer succes geboekt binnen het project Agrarisch en particulier landschapsbeheer: op 2 juli is het “ommetje
Wouw” onder grote belangstelling geopend. De beschikbare budgetten zijn volgens planning besteed aan diverse
inrichtingsplannen, waaronder 2 grote landschappelijke verbeteringen in het Roosendaalse buitengebied (o.a.
herstel houtsingels).
Het project Staaltjes is in uitvoering en is voor ongeveer 90% gereed.
De voorbereidingen voor de inrichting van de EVZ Rissebeek zijn opgestart, de uitvoering is vertraagd naar 2013.
omdat een nieuwe procedure conform Waterwet moet worden doorlopen.
De voorbereidingen voor de inrichting van de EVZ Elderse Turfvaart zijn tijdelijk stop gezet, vanwege
capaciteitsgebrek, onvoldoende budget en omdat zich nieuwe (financiële) kansen in het kader van het provinciale
programma Landschappen van Allure (LvA) voordeden. Ook voor de EVZ Zonneland (grotendeels al een groene
zone) bleek LvA, waar de Brabantse Wal onderdeel van uitmaakt, mogelijk kansen te gaan bieden. Daardoor is de
e
2 helft van 2011 ingezet op een goede subsidieaanvraag LvA; subsidieaanvragen voor nieuwe EVZ‟s zijn door de
provincie in 2011 (voorlopig) afgewezen.
Voor de EVZ Molenbeek fase 3/ noord (door stad, deels door Stadsoevers) zijn de voorbereidingen gestart.
Projecten die voorvloeien uit de Visie Visdonk – Rozenven zijn gereed dan wel overgenomen door
Natuurmonumenten als nieuwe eigenaar, met uitzondering van de horeca. Die moet nog worden gebouwd.
In 2011 is de keuze gemaakt om het project Laanbeplantingen niet uit te voeren en het budget voor andere GWELprojecten te benutten.
Verkoop plantsoengrond.
In 2011 is een nieuw, flexibeler toetsingskader voor verkoop van plantsoengrond opgesteld. Het "nee, tenzij"principe is vervangen door een aanpak van "ja, mits". Naast soepelere regels (o.a. structureel en functioneel groen
is teruggebracht tot een kaart met de hoofdgroenstructuur) is ook de procedure aangepast.
Aanvalsplan Binnenstad.Het project herstraatimpuls binnenstad is afgerond en bevindt zich in de
onderhoudsperiode. Ook het project Molenstraat is afgerond. Het Tongerloplein is vooralsnog niet aangepakt bij
gebrek aan de benodigde financiële middelen.
Bereikbaarheid
Omlegging A58.
Vanuit het bedrijfsleven is door de Stichting A58 (Kamer van Koophandel en de Brabants-Zeeuwse
Werkgeversvereniging) het initiatief gepresenteerd richting de minister van Verkeer en Waterstaat om de A58
(Vlissingen-Eindhoven) op een innovatieve wijze integraal aan te pakken. In het najaarsoverleg Bestuurlijk Overleg
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) 2011 heeft de minister groen licht gegeven
voor verdere uitwerking van dit initiatief. De Stichting A58 zal zich in 2012 richten op een verdere uitwerking van het
initiatief in overleg met Rijk, Provincie en Regio. De Regio West Brabant zal in 2012 bezien hoe de A58 West
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Brabant (inclusief omlegging Roosendaal) op een juiste manier kan worden opgepakt. Duidelijk is geworden dat met
betrekking tot de MIRT-financiën allereerst A58-Breda en A58-Tilburg/Eindhoven vervroegd zullen worden
uitgevoerd. Na 2020 zijn er eventuele mogelijkheden om de overige trajecten van de A58 aan te pakken.
Uitvoering mobiliteitsagenda.
In de raadsvergadering 7 juli 2011 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Mobiliteitsagenda. Hiermee is
deze uitvoeringsagenda voor de komende jaren helder.
1. Noord: de aanleg van de verbindingsweg is formeel gestart;
2. Centrumring: uit een nadere verkeerskundige analyse van DTV Consultants blijkt, dat eventuele uitbreiding van
de rotonde Beethovenlaan-Boulevard niet direct samenhangt met de uitbreiding van de Jumbo. Van
verschillende verkeersregelinstallaties (VRI‟s) zijn de werkingstijden aangepast. Ook hebben tellingen
plaatsgevonden op de splitsing Vughtstraat – Stationsstraat. Geconstateerd is dat de intensiteit op de
Vughtstraat achterblijft bij de prognoses. Op basis hiervan kan worden gesteld dat de verwachtte „slechte‟
verkeersafwikkeling in 2020 nog niet zal optreden en dat fysieke maatregelen (nog) niet noodzakelijk zijn.
3. Tolberg: de gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om een voorstel te doen gericht op realisatie
van een nieuwe verbinding parallel aan de A58. Bij de behandeling van de Agenda van Roosendaal heeft het
college aangegeven dat eerst de precieze verkeerskundige effecten in beeld gebracht moeten worden, terwijl
ook de niet beschikbaarheid van de benodigde financiële middelen vooralsnog een belemmering vormt ;
4. Parkeren: in 2011 zijn de knelpunten t.a.v. parkeren geïnventariseerd. Het college heeft eind 2011 de
definitieve Actualisatie Parkeerbeleid vastgesteld. In de begroting 2011 werd gestuurd afronding van de
actualisatie medio 2011. Mede door de complexiteit en de externe en interne afstemming is deze deadline niet
gehaald.
5. Zuid: een van de belangrijkste politieke discussies uit de Mobiliteitsagenda gaat over de „Knip in ‟t Zand‟. Zowel
in de wijk Langdonk als in de politiek is hierover grote verdeeldheid. Het college heeft een aanvullend
onderzoek toegezegd waarbij de verkeerseffecten van de Knip in beeld worden gebracht.
6. Verbindingsweg: de voorbereidingen voor de aanleg van de verbindingsweg Borchwerf – Majoppeveld zijn
gestart. Het voorlopig ontwerp is gereed en zijn gronden verworven voor de aanleg van deze weg.
7. De pilot „gratis bewaakt fietsen stallen‟ is, naar aanleiding van de evaluatie, met de vaststelling van de Agenda
van Roosendaal omgezet in een structurele voorziening met twee gratis bewaakte fietsenstallingen.

4.

Wat heeft het gekost?

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of
onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden
deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie
(x € 1.000)

Rekening
2010

Openbare Ruimte

21.858

Bereikbaarheid
Totaal Lasten
Openbare Ruimte
Bereikbaarheid

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

22.276

22.384

22.194

11.325

7.900

14.176

11.983

33.183

30.176

36.560

34.177

16.505

11.258

11.064

12.070

5.374

2.745

5.631

8.977

Totaal baten

21.879

14.003

16.695

21.047

Nadelig saldo

11.304

16.173

19.865

13.130

20
618

0
0

4.624
2.457

9.783
2.335

Op dit programma betrekking hebbende
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
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9. Reiniging en Milieu
1.

Algemeen

Hoofd
doelstelling

Wij vinden het belangrijk dat Roosendaal nu en in de toekomst schoon,
milieu- en energiebewust is.

Doelen



Beleids
velden

Beleidskaders

a)
b)

We maken heldere afspraken en regels op het terrein van milieu, zorgen voor adequate
uitvoeringsplannen en goede voorzieningen voor het schoon houden van de gemeente.
Door gerichte maatregelen willen we structurele verbetering van de luchtkwaliteit bereiken en
permanent voldoen aan Europese en landelijke regelgeving.

Reiniging
Milieu

-

Portefeuillehouder
J. Adriaansen
J. Adriaansen

Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.

Beleidskaders
Luchtkwaliteitplan en
Maatregelenpakket
Luchtkwaliteit
Meerjaren OntwikkelingsProgramma ISV
Milieubeleidsplan 2004-2008
Gladheidsbestrijdingsplan

Gemeente Roosendaal

Omschrijving
Kaders voor milieumaatregelen, educatiemaatregelen
en verkeersmaatregelen, bedoeld om luchtkwaliteit
per 2010 aan normen te laten voldoen
Beleidskader en uitvoeringsprogramma voor sanering
van bodem- en geluidproblematiek
Beleidskader lokaal milieubeleid
Plan voor preventie en bestrijding gladheid (jaarlijkse
actualisatie)

Vastgesteld
2007

Actualisatie
n.v.t.

2010

2015

2004
2011

2012
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2.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen per
beleidsveld
[maatschappelijke effecten]
Reiniging
Voldoen aan doelstelling zoals
vastgelegd in het Landelijk
Afvalbeheer Plan (LAP 2):
Nuttige toepassing van het
vrijkomende huishoudelijk afval
Milieu
Verbeteren luchtkwaliteit en
voldoen aan Europese wet- en
regelgeving

Bijdragen aan de
millenniumdoelstellingen

3.

Reiniging en Milieu

Beïnvloedbaarheid

Effectindicator

redelijk

% huishoudelijk afval met een
nuttige toepassing.
Bron: SAVER

redelijk

Aantal wegvakken met overschrijding NO2 (stikstofdioxide)
jaargemiddelde
Bron: Rapportage RMD
Aantal wegvakken met
overschrijding PM10
Bron: Rapportage RMD
Aantal wegvakken met overschrijding 24 uurgemiddelden PM10
Bron: Rapportage RMD
Aantal aan Millenniumnetwerk
gerelateerde activiteiten Bron:
‘Roosendaal Millenniumgemeente’

hoog

2005

2007

2009 Doel
Realisatie
stelling
2011
2011
60%

64%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

10

9

0

0

-

-

-

8

0

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Reiniging
Ca. 64% van het huishoudelijk afval is gescheiden ingezameld (incl. scheiding op de milieustraat).
Milieu
Het actieprogramma Duurzaam Kiezen is aangescherpt tot de speerpunten; energie/klimaat, groen en mobiliteit en
verbonden met de Agenda van Roosendaal ten aanzien van de verschillende rollen en schaalniveau‟s. Van het
uitvoeren van het wettelijk basisniveau, het initiëren en stimuleren ten aanzien van de speerpunten tot het meer
toetsen en faciliteren van private initiatieven. Deze vertaling vindt zowel plaats richting de concrete activiteiten
(bijvoorbeeld groenbeheer) als richting de visies ten aanzien van economie, ruimte, sociaal en de overkoepelende
visie. Binnen het speerpunt energie/klimaat is bijvoorbeeld een reststromenscan uitgevoerd, in regionale
samenwerking is www.regionalesamenwerkingwest-brabant.nl opgezet en heeft er een regionale Duurzaam
Bouwen-conferentie plaatsgevonden. Daarnaast is er in 2011 een energiemarkt georganiseerd. Het speerpunt
groen kende de Boomplantdag (landelijke accentgemeente), de dag van de Biodiversiteit (met Groenkrant) en de
groenfietstocht als hoogtepunten. Binnen het speerpunt mobiliteit zijn twee oplaadpalen voor elektrische voertuigen
gerealiseerd.
Met de MilieuAdviesRaad is begin 2011 een evaluatie gehouden over hun rol en de wijze van samenwerking met de
gemeente. Dit heeft tot nieuwe afspraken geleid met als doel de MAR weer beter in positie te brengen. Vanuit de
gemeente zijn nieuwe vraagstukken ter advies voorgelegd aan de MAR, zoals flexibilisering verkoop
plantsoengrond, diverse bestemmingsplannen (Binnenstad-Oost/Vrouwenhof, Rosada, golfbaan RucphenRoosendaal) en Brabantse Wal.
Werkprogramma RMD 2011
De Regionale Milieudienst (=RMD) is een verbonden partij die wettelijke gemandateerde milieutaken (Vergunningen
en Toezicht en Handhaving) voor de gemeente uitvoert. De RMD heeft hierop een aanbieding gedaan. Meetbare
prestatieafspraken binnen het begrote budget zijn in een werkprogramma voor 2011 vastgelegd. Door tussentijdse
rapportages houdt de gemeente regie op de uitvoering van de taken en de beheersing van de budget.
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Regionale Uitvoeringsdienst
Per 1 januari 2013 moet de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Midden- en West Brabant gerealiseerd zijn. Ter
voorbereiding hierop heeft in 2011 een regionale werkgroep het toekomstige opdrachtgeverschap en
opdrachtnemerschap van de gemeenten, de Provincie met de RUD vormgegeven. Het geldende beleidskader over
verbonden partijen is door de werkgroep als kader gebruikt. Met de realisatie van de RUD zullen de taken die
voorheen door de RMD werden uitgevoerd door de RUD worden uitgevoerd.
Milieucommunicatie
Milieucommunicatie vindt plaats aan de hand van daadwerkelijke mijlpalen bij relevante projecten of thema-dagen.
In het najaar ligt het accent op thema energie. Bijvoorbeeld met een Energiemarkt en de inzet van
energieambassadeurs voor energieadviezen aan particulieren. Het educatieprogramma van het Milieu Educatief
Centrum (MEC) loopt hiermee synchroon. In 2011 heeft het MEC een aangepast NME-programma gedraaid waarbij
veel op locatie (scholen, BSO, hal stadskantoor) is gewerkt. Dit omdat in afwachting van definitieve huisvesting op
de locatie van het Theehuis in Visdonk, het MEC sinds maart 2011 niet meer over een educatieve ruimte beschikt.
Millenniumgemeente
Hoogtepunt voor wat betreft Roosendaal Millenniumgemeente was in april 2011 de Millenniumexpeditie en de
uitreiking van de Millenniumprijs 2010-2011. De Millenniumcampagne heeft vanwege de verplichtingenstop de rest
van 2011 op een laag pitje gestaan.
Met de verbreding van de scope van het MEC is afgesproken om voor de communicatiedoelstellingen van de
Millenniumcampagne in 2012 het MEC een uitvoeringsprogramma op te laten stellen. Dit om het MEC nieuwe stijl
sterk te positioneren in de diverse netwerken van de drie O‟s en binnen het maatschappelijk, milieu en economisch
domein. Voor dit programma gelden nog steeds de uitgangspunten van het stimuleren en communiceren van goede
voorbeelden en het fungeren als platform voor samenwerking.

4.

Wat heeft het gekost?

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of
onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden
deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.
Exploitatie
(x € 1.000)

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

Reiniging
Milieu
Totaal Lasten

10.868
1.802
12.670

10.711
1.606
12.317

10.017
1.565
11.582

9.894
1.533
11.427

Reiniging
Milieu
Totaal baten

10.826
219
11.045

10.668
51
10.719

10.090
51
10.141

9.856
209
10.065

1.625

1.598

1.441

1.362

0
0

0
0

0
0

0
0

Nadelig saldo
Op dit programma betrekking hebbende
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
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Ruimte en Wonen

10. Ruimte en Wonen
1.

Algemeen

Hoofd
doelstelling

Wij versterken de kwaliteit van de
ruimtelijke inrichting en reguleren
de behoefte aan ruimte voor voorzieningen en functies.

Doelen






Beleidsvelden

Beleidskaders

Wij revitaliseren oude(re) wijken;
Wij transformeren het verouderde bedrijventerrein SpoorHaven naar een meer dynamische
woon- werk en leefomgeving;
Wij brengen vraag en aanbod op de woningmarkt dichter bij elkaar;
Wij voeren van een actief grondbeleid;
Wij maken bestemmingsplannen (zowel actualisatie als ontwikkeling);
Het moderniseren van de monumentenzorg.

a)
b)
c)

Grondexploitatie
Planologie
Bouwregulering

-

Portefeuillehouder
J. Adriaansen
J. Adriaansen
J. Adriaansen

Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.

Beleidskaders
Structuurvisie (plus)

Woonvisie
Woonconvenant 2011-2014

Woningbouwprogrammering
2004-2010
Grondbeleidnota
Welstandsnota
Kadernotitie nWRO
Beoordelingskader initiatieven
buitengebied

Gemeente Roosendaal

Omschrijving
Beleidskader op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling van de gemeenten Roosendaal en Bergen op
Zoom
Kaders voor woningbouwprogramma en woonconvenant
Afspraken over woningtoedeling, sociale woningbouw, starters e.d. tussen gemeente en corporaties
vastgelegd
Verdeling nieuwbouwwoningen en sloop/ nieuwbouwprojecten, kwalitatief en kwantitatief
Beleid m.b.t .tot aan- en verkoop van gronden
Toetsingskader
Implementatie nieuwe wetgeving Ruimtelijke ontwikkeling
Het beoordelingskader initiatieven Buitengebied
beschrijft hoe de Gemeente Roosendaal invulling
geeft aan RO instrumentarium van de provincie
Noord-Brabant gericht op het buitengebied (Ruimte
voor Ruimte, Buitengebied in Ontwikkeling, Nieuwe
Landgoederen, Vrijkomende Agrarische bedrijfsgebouwen)

Vastgesteld
2003

Actualisatie
2012

2010

2014

2011

2014

2008

2012

2005
2011
2008

2012
2012
n.v.t.

2010

-

57

Jaarverslag 2011

2.

Ruimte en Wonen

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen per beleidsveld Beïnvloedbaarheid

Indicator

2005

2007

2009

Doel
Realisatie
stelling
2011
2011

Grondexploitatie
Herstructurering oude wijken

redelijk

laag

redelijk

redelijk

laag

Algemene evaluatie van
de buurt (score 0-10)
Bron: Bewonersenquête
Kwaliteit van de woningen
in de buurt (rapportcijfer)
Bron: Bewonersenquête
Betrokkenheid bij de buurt
(rapportcijfer)
Bron: Bewonersenquête
Onderlinge sociale
contacten in de buurt
(rapportcijfer)
Bron: Bewonersenquête
Score sociale cohesie in
de buurt (score 0-10)
Bron: Bewonersenquête

7,3

7,3

7,4

7,3

7,3

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

6,2

6,3

6,3

6,3

6,3

6,4

6,5

6,5

6,5

6,5

6,1

6,1

6,2

6,2

6,2

-

129

87

40

54

32.330 32.645 33.425

33.696

33.665

10.000 10.000 10.000

10.000

10.000

Planologie
Verantwoorde ruimtelijke invulling, waarbij alle bestemmingsplannen in 2013 jonger zijn dan
10 jaar
Bouwregulering

hoog

Aantal bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar
Bron: BRRO

Ontwikkeling woningvoorraad
stijgt naar 36.795 in 2030
Ontwikkeling bereikte voorraad

redelijk

Het aantal woningen
Bron: CBS
Het aantal huurwoningen
met een huurprijs onder
de algemene maximale
huurgrens
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

Grondexploitatie
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV 3).
Op basis van het meerjaren ontwikkelingsplan investeringsbudget stedelijke vernieuwing, 3e tijdvak (ISV 3) heeft de
provincie Noord-Brabant, na ondertekening door het college van de bestuursovereenkomst tussen provincie en
gemeente, voor de periode 2010-2014 een subsidie van € 2.665.030 toegekend. Dit budget is meerjarig (t/m 2014)
aan de begroting toegevoegd op de onderdelen Ruimte, Bodem en Geluid.
(N.B. er lopen nog afspraken voor de realisatie van doelstellingen uit ISV-2 periode, waarbij een kans op
terugbetaling subsidie aanwezig is).
In 2011 is door de provincie Noord-Brabant de lijst met humane spoedlocaties gepubliceerd. Het gaat voor de
gemeente Roosendaal om twee locaties:
1. Laan van Brabant 65 te Roosendaal;
2. Zwaanhoefstraat 2-4 te Roosendaal.
Deze locaties zullen conform de systematiek van de Wet bodembescherming met spoed worden gesaneerd door de
eigenaren van deze locaties.
Verder is in 2011 door de Regionale Milieudienst West-Brabant in samenspraak met de provincie Noord-Brabant
gewerkt aan een overzicht van de locaties waar sprake is van potentiële risico’s op verspreiding van
bodemverontreiniging en risico’s voor de ecologie. Deze lijst telde op dat moment 30 locaties. Door
dossieronderzoek en indien noodzakelijk bodemonderzoek wordt vastgesteld of er werkelijk sprake is van risico’s.
In 2011 zijn reeds onderzoeken gestart welke in 2012 worden gecontinueerd.
Daarnaast zijn door de gemeente en derden verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd in het kader van onder
andere aan- en verkooptransacties, uitbreidingsplannen etc. In totaal zijn 83 onderzoeken (historische,
verkennende en nadere), saneringsplannen en evaluaties van saneringen gerapporteerd.
Spoorhaven.
Op 10 februari 2011 heeft de raad het besluit genomen een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van het
Bestuurscentrum in symbiose met het VMBO Da Vinci College (DVC) op de locatie Oost in Stadsoevers. In dat
zelfde besluit stelde de raad € 7,7 miljoen beschikbaar voor de renovatie van Stadserf 1 met als doel de handhaving
op Stadserf 1 van de gemeentelijke dienstverlening voor burgers en ondernemers in de binnenstad.
In het verlengde daarvan is vervolgens intensief overleg gevoerd met de partijen die samen met de gemeente
participeren in de BV/CV Stadsoevers over de invulling van de locatie Oost, als ook met de besturen van de in
Stadsoevers te realiseren schoolgebouwen (VMBO en ROC). Binnen Spoorzone zijn de inspanningen gericht op de
uitwerking van het Stadspodium en de Passerelle.
Op 2 februari 2011 diende de mondelinge behandeling van de beroepsprocedure in het kader van het op 12 maart
e
2009 door de raad vastgestelde bestemmingsplan SpoorHaven 1 fase. Op 18 mei 2011 deed de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak in het kader van deze procedure. Ambtelijk en
bestuurlijk is vervolgens veel energie gestoken in de totstandkoming van het herstelbesluit met als resultaat dat het
college op 12 juli 2011 het hierop betrekking hebbende ontwerp-herstelbesluit heeft vastgesteld. In het verlengde
hiervan heeft de raad op 2 november 2011 het herstelbesluit vatgesteld. Hiermede is voldaan aan de opdracht die
de afdeling Bestuursrechtspraak in haar tussenuitspraak aan de raad had gegeven.
Met OMO is intensief overlegd over de bouw van het DVC. Dit overleg concentreerde zich tot het vierde kwartaal
2011 op de realisatie van het DVC in combinatie met het Bestuurscentrum op Stadsoevers. In het vierde kwartaal
werd duidelijk dat aan twee essentiële voorwaarden voor de vestiging van het DVC op Stadsoevers niet kon worden
voldaan. Het bestuur van OMO deed daarom in november 2011 een beroep op de terugvaloptie die is opgenomen
in de met OMO gesloten samenwerkingsovereenkomst. Hierop is besloten om samen met OMO een zoektocht te
starten naar een nieuwe locatie voor het DVC. Afspraak daarbij is dat het college uiterlijk 31 januari 2012 ter zake
een voorstel aan de raad zal doen.
De economische en financiële crisis heeft consequenties voor het tempo en de aard van de ontwikkeling van
woningen en kantoren door de marktpartijen. Marktpartijen (ProperStok en Bouwfonds Woningbouw) hebben
aangegeven dat zij van mening blijven dat de ontwikkeling van Stadsoevers van belang is voor Roosendaal en dat
zij blijven geloven in de ontwikkeling daarvan. De marktomstandigheden vragen om een woningbouwprogramma
dat op de huidige kritische marktvraag aansluit en om een gefaseerde aanpak. Dit is aanleiding geweest met deze
partijen een intensief overleg op te starten teneinde te bezien op welke wijze een realistisch ontwikkeltempo van de
wijk Stadsoevers mogelijk is. Daarbij is het van belang rekening te houden met de marktomstandigheden zonder
het perspectief van Stadsoevers te verliezen.
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Bij de zoektocht naar een alternatieve locatie voor het DVC hoort ook een nadere bezinning op de huisvesting van
de gemeentelijke organisatie. Bij het niet doorgaan van het DVC op de locatie Oost zal immers ook nagedacht
dienen te worden over het daar geplande Bestuurscentrum. In dit verband is ook van belang dat op 16 november
2011 dat de gemeenteraad de Agenda van Roosendaal heeft vastgesteld. De taakstellende bezuiniging op de
bedrijfsvoering die daarin is opgenomen, betekent dat de ambtelijke organisatie de komende jaren met ongeveer
100 fte‟s wordt verkleind. Dit heeft uiteraard consequenties voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.
De activiteiten per complex worden gevormd door de ruimtelijke plannen. In paragraaf 6 Grondbeleid is in 2011 per
complex aangegeven welke mijlpalen in 2011 bereikt gaan worden. Een korte samenvatting hiervan in nu
opgenomen in onderstaande tabel.
Prestaties en activiteiten

Prestatie-indicator 2011

Realisatie

Grondexploitatie

Begroting 2011

Jaarrekening 2011

Project Groot Kroeven
Realiseren Project Eglantier

-

Vaststellen definitief ontwerp en realisatie
overeenkomst afsluiten

Intentieovereenkomst
gesloten in 2011;
definitiefase opgestart

-

Oplevering vindt plaats
Start bouw
Worden gefaseerd aangelegd
Gronden leveren t.b.v. de realisatie
Voorbereiding realisatie

Oplevering sept 2011
Start januari 2012
Groen scherm gerealiseerd
e
Levering 1 kwartaal 2012
Afronden in 2012

-

Ontwerpbestemmingsplan en realisatieovereenkomst gereed

Realisatieovereenkomst
gesloten.

Project ZOK
In gebruik nemen JTC
Start bovenwijkse sporthal
Extra groene maatregelen
JZOC
Appartementencomplex
Project Bloemschevaert
Realiseren
ontwerpbestemmingsplan en
realisatieovereenkomst
Project 't Zand
Stedenbouwkundig plan vaststellen
en vertalen naar voorontwerpbestemmingsplan
Project Bulkstraat Wouw
Doorlopen
bestemmingsplanprocedure.
Project Spoorzone
Onderteken plan van aanpak en
opstellen businesscase
Project Van Dregtplein / Laan
van België
Bouw woningen

Project Groot Kalsdonk
Kalsdonk Centrum:
Heroverweging invulling
centrumgebied
-

Afronden stedenbouwkundig plan en realisatiestrategie vaststellen

Geen producten
opgeleverd.

-

Ontwerp bestemmingsplan
april 2012.

Planologische fase

Afronden Plan van Aanpak met betrokken
partijen en uitwerken businesscase in termen
van haalbaarheid en ontwikkelstrategie.

-

-

In 2011 is met de businesscase gestart. Wordt in 2012
afgerond.

Toezicht op het nakomen van afspraken en Gedeeltelijke verkoop
eventueel aanvullende afspraken maken
perceel.

Heroverweging i.s.m. Aramis AlleeWonen
en Stichting Kalsdonk

Gesprekken met Stichting
Kalsdonk over mogelijke
zelfrealisatie.
Scherm gerealiseerd.

Geluidsscherm Christiaan
Huijgenstraat
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Prestaties en activiteiten
Project Stadsoevers
Exploitatiegebied Stadsoevers
bestaat uit twaalf
ontwikkeleenheden welke vanuit
CV Stadsoevers voor eigen
rekening en risico worden
uitgevoerd.

Project Heerle in Ontwikkeling
Woningbouwontwikkeling
-

Prestatie-indicator 2011
Per ontwikkeleenheid (12 eenheden):
- Verwerving van gronden
- Fysiek bouwrijpmaken van gronden
- Uitwerken voorlopig ontwerp (VO) tot een
definitief ontwerp (DO)

-

Realisatie Welzijns-en
zorgfuncties in bestaande Kerk -

Project Moerstraten – Gebrande
Hoef
Woningbouwontwikkeling
Project Weihoek
Woningbouwontwikkeling

Planvoorbereiding bestemmingsplan

Afstemming mede i.r.t. de IDOP-subsidie

Afronden bouwrijp maken en kavels verkopen
(particulier en projectontwikkeling)

Realisatie
Pas op de plaats gemaakt
met verwerving gronden;
Gronden ROC zijn bouwrijp
gemaakt;
Het VO stedenbouw dateert
van voor 2008 en sluit niet
meer aan op huidige
marktsituatie; het VO wordt
in 2012 tegen het licht
gehouden zoals vastgelegd
in akkoord op hoofdlijnen.
Bestemmingsplan is
vastgesteld in raad
december 2011.
Omgevingsvergunning is in
behandeling genomen,
afspraken besteding IDOPsubsidie zijn gemaakt.
Gronden bouwrijp gemaakt.
Verkoop kavels gestart.
Van de in totaal 9 uit te
geven vrije sector kavels
voor particulieren zijn er
thans twee verkocht.
Voor twee kavels is een
optie tot koop verleend.
Vijf kavels zijn nog uit te
geven.

-

Uitgifte kavels

-

Uitgifte kavels
Afronden planologische procedure

Realisatieovereenkomst
gesloten; RO-procedure
opgestart

-

Afronden planologische procedure
Bouwrijp maken
Uitgifte kavels

RO-procedure opgestart

Project Landerije
Woningbouwontwikkeling

-

Uitgifte kavels

Gedeeltelijk in beheername
van openbaar gebied

Project Permekeplein
Woningbouwontwikkeling

-

Gronden leveren t.b.v. de realisatie

Ontwikkeling vanaf 2011
stilgezet door AAW.

Project van Dorstterrein
Woningbouwontwikkeling

-

Gronden leveren t.b.v. de realisatie

Planvoorbereiding in 2011.
Realisatieovereenkomst
wordt naar verwachting in
2012 gesloten.

Project Plantagebaan – Wouwse
Plantage
Woningbouwontwikkeling
Project Camping Wouwse
Plantage
Woningbouwontwikkeling

Planologie
Opstellen structuurvisie.
In juli 2008 heeft de Raad vastgesteld dat een structuurvisie opgesteld moet worden. De structuurvisie werd
ingepland na de Regionale Visie West Brabant en het Businessplan Majeure Opgaven.
In 2009 heeft de gemeente actief geparticipeerd in het opstellen van de Regionale Ruimtelijke Visie West-Brabant.
In 2010 is dit regionale plan vastgesteld. Het Businessplan Majeure Opgaven is in 2009 vastgesteld.
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De bestuursopdracht voor de structuurvisie is in augustus 2010 door het college vastgesteld. In deze
bestuursopdracht zit ook de opdracht voor een nieuw grondbeleid verweven. Vaststelling door de Raad is voorzien
in 2012. De Structuurvisie is qua planning en inhoud, en waar het de rolopvatting van de gemeente in ruimtelijke
processen betreft, verbonden aan de Agenda van Roosendaal. Bovendien wordt zoveel mogelijk aansluiting
gezocht bij de Sociale Visie en de Economische Visie.
Actualiseren bestemmingsplannen
De doelstelling voor 2011 om te komen tot een aantal van nog maximaal 40 bestemmingsplannen ouder dan 10
jaar is niet gehaald. Er zijn eind 2011 nog 54 bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar.
Gewerkt is tevens aan de voorbereiding van grote plannen, die op korte termijn in procedure zullen worden
gebracht c.q. zullen worden vastgesteld: Langdonk, Burgerhout, Westrand, Groot Tolberg, Binnenstad Oost –
Vrouwenhof, Borchwerf II veld C en F (deze plannen beslaan 37% van het gemeentelijk grondgebied). De
uiteindelijke doelstelling (het voldoen aan de wettelijke verplichting dat in 2013 alle bestemmingsplannen jonger zijn
dan 10 jaar) zal naar huidig inzicht worden gerealiseerd.
Commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK).
Per 1 september 2011 zijn de gemeentelijke monumentencommissie en de welstandscommissie samengevoegd tot
de commissie ruimtelijke kwaliteit, teneinde te komen tot een integrale benadering van het ruimtelijke facet in een
meer integraal en slagvaardig opererende commissie. Daarbij speelde ook het aspect ter komen tot kostenreductie
een rol.
Het aantal behandelde bouwplannen welstand lag in 2011 op hetzelfde niveau als in 2010: ca. 600.
De CRK adviseert naast de bouwplannen ook in sommige bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen.
Door de CRK behandelde plannen met het predicaat monumentaal zijn Mariadal (gebiedsvisie), Kerk Heerle en
verschillende kleine bouwplannen.
Bouwregulering

Woningbouwprogrammering.
In 2011 heeft een woningmarktonderzoek plaatsgevonden met als doel deze resultaten te gebruiken voor
ondermeer de actualisering van de woningbouwprogrammering. De resultaten zijn gecommuniceerd met de
raadsleden en er is tevens een thema-avond Wonen voor raadsleden georganiseerd, waarbij toelichting is gegeven
op de resultaten van het onderzoek en de verdere ontwikkelingen binnen het totale woondossier.
Eind 2011 is er een start gemaakt met de actualisering van de woningbouwprogrammering, rekening houdend met
e
de huidige woningmarkt. De herijking van de woningbouwprogrammering zal in het 1 kwartaal van 2012 aan het
College worden voorgelegd. Dit betekent dat er dan formeel een start gemaakt wordt voor de periode 2012-2020.
Prestatieafspraken woningcorporaties.
Op basis van de uitvoeringsagenda 2011-2014 worden in gezamenlijkheid met corporaties de afspraken nader
opgepakt en uitgewerkt. Hierover vindt halfjaarlijks bestuurlijk overleg plaats en worden tevens de prestatieafspraken gemonitord. Eventuele aanpassingen c.q. bijstellingen worden gezamenlijk overleg besproken.
Woondossier.
Na het afronden van de Woonvisie in 2010 is in 2011 de start gemaakt met de noodzakelijke actualisering van het
woondossier. In de woonvisie zijn de ambities van Roosendaal beschreven op het terrein van wonen in de meest
brede zin. Vervolgens is er ook een woonconvenant opgesteld voor de periode 2010-2014 met de meest actief
zijnde woningcorporaties binnen onze gemeente. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over een nieuw op te
stellen woningmarktonderzoek (2011) om de resultaten hiervan als input te laten gelden voor uiteindelijk een
nieuwe bouwprogrammering. De bouwprogrammering wordt in het eerste kwartaal van 2012 vastgesteld.
Startersregeling.
De startersregeling is ook in 2011 is een succes gebleken. Mede door de verruiming van het maximaal te lenen
bedrag bleven de starterswoningen voor de doelgroep bereikbaar. Daarnaast hebben de 31 verstrekte leningen de
doorstroming van de woningmarkt bevorderd.
Leegstandwet.
De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. Door de
stagnatie in de koopwoningsector is het aantal aanvragen voor een vergunning op grond van de leegstandwet voor
de particuliere sector ruim verdubbeld.
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CPO.
Voor de ontwikkelvorm Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zijn eind 2011 de gemeentelijke randvoorwaarden
van toepassing verklaard voor elk (toekomstig) CPO project in de dorpen van de gemeente Roosendaal.
Daarnaast is voor starters in deze projecten € 200.000,-vanuit het ISV-uitvoeringsprogramma beschikbaar gesteld
voor startersleningen.

4.

Wat heeft het gekost?

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of
onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden
deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie
(x € 1.000)

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

Grondexploitatie
Planologie
Bouwregulering
Totaal lasten

33.562
2.647
3.102
39.311

33.658
1.778
2.868
38.304

31.919
2.873
3.874
38.666

19.327
2.544
2.938
24.809

Grondexploitatie
Planologie
Bouwregulering
Totaal baten

28.807
318
2.625
31.750

32.168
287
1.800
34.255

29.830
293
2.965
33.088

19.473
63
1.546
21.082

7.561

4.049

5.578

3.727

3.744
9.923

547
1.695

848
2.963

3.717
3.303

Nadelig saldo
Op dit programma betrekking hebbende
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
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Openbare orde en veiligheid

11. Openbare orde en veiligheid
1.

Algemeen

Hoofd
doelstelling

Wij verbeteren het veiligheidsgevoel
bij onze burgers. Wij richten ons daarbij vooral op versterking van de integrale aanpak van sociale en fysieke
aspecten van veiligheid. In de veiligheidsketen richten we ons op de
samenhang van preventie, repressie,
nazorg en handhaving.

Doelen




Beleids
velden

Wij verminderen overlast en criminaliteit
Wij verhogen het gevoel van veiligheid
Wij verbeteren de samenwerking binnen de veiligheidsketen
Wij verbeteren de crisisbeheersing.

a)
b)
c)

Beleidskaders

Openbare orde en Veiligheid
(Veiligheidshuis)
Brandweer /Veiligheidsregio
Vergunningverlening

-

Portefeuillehouder
J. Niederer
C. Jongmans
J. Niederer
J. Adriaansen

Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.

Beleidskaders
Courage
Veiligheidshuis
Veiligheidshuis
Programma veiligheid
Brandweer
Veiligheidsregio
Beleidsnota Handhaving

Omschrijving
Aanpak drugsoverlast en drugscriminaliteit
Convenant op basis raadsbesluit
Jaarplan
Speerpunten Jeugd en Veiligheid, Veilige
Woon- en Leefomgeving en Courage
Doorontwikkeling/Visie Brandweer MWB
Visie Veiligheidsregio Brandweer MWB
“Programmatisch handhaven, de manier van
werken in Roosendaal”

Vastgesteld

Actualisatie
2011*
2009
2011
2011*

n.v.t.
2012

2011*
2011*
2011*

* opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014
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2.

Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen per
beleidsveld
[maatschappelijke effecten]

Beïnvloedbaarheid

Effect-indicator

2005 2007 2009 Doel
stelling
2011

Realisatie
2011

Openbare orde en veiligheid
Verhogen gevoel van veiligheid

redelijk

Overlast terugdringen

redelijk

redelijk

Onveiligheidsgevoel (% dat
zich weleens onveilig voelt)
Bron: Veiligheidsmonitor
Overlast door jongeren in de
buurt (% vaak)
Bron: Veiligheidsmonitor
Drugsoverlast in de buurt (%
vaak of soms)
Bron: Veiligheidsmonitor

31

37

33

30

34

12

17

16

15

13

8

10

8

7

6

-

-

93%

90%

93%

100 % 100%

70%

75%

70%

Brandweer/Veiligheidsregio
Optimaal waarborgen van de
fysieke veiligheid (voorkomen,
beperken en bestrijden) in
samenwerking tussen politie,
brandweer, geneeskundige en
gemeentelijke diensten.

redelijk

Percentage opkomst noodhulp
op tijd
- Politie (max. 15 min.)
- Brandweer (max. 8 of 15
min.)
- Ambulance (max. 15 min.)
- Gemeente (max. 30 min.)
Bron: Jaarverslag en evaluatieverslagen incidenten

hoog

% nog lopende regelingen
(producten waarvoor vergunning is vereist) t.o.v. basisjaar
Bron: APV

Vergunningverlening
Vereenvoudiging regelgeving
(waaronder het verminderen
van administratieve lasten voor
burgers en bedrijven)

3.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbare orde en veiligheid
De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2011 het integraal veiligheidsplan Roosendaal 2012-2014 “Veiligheid, uw en
onze zorg” vastgesteld. Dit integraal veiligheidsplan past in het streven om de vele betrokkenen meer inzicht te
geven in de uitvoering van de integrale aanpak van veiligheid in Roosendaal. In deze bestuursperiode vormt het
onderwerp veiligheid een belangrijk speerpunt. In het coalitieakkoord wordt veiligheid beschouwd als een
basisvoorwaarde voor een goed functionerende samenleving. Hoofddoelen in het integraal veiligheidsplan zijn:
 Het aanpakken van de feitelijke overlast en criminaliteit;
 Het verbeteren het veiligheidsgevoel bij de burgers.
Voor 2012 geeft het actieplan de concrete inzet aan en biedt een actueel overzicht van de lopende activiteiten.
De gemeente wil breed inzetten en niet alleen overlast en criminaliteit aanpakken, maar ook de
veiligheidsbeleving beïnvloeden. Een verbetering van het veiligheidsgevoel bij onze burgers is nodig. Hierbij
wordt vooral op versterking van de integrale aanpak van sociale en fysieke aspecten van veiligheid ingezet.
Rising stars; vermindering (drugs)criminaliteit/overlast onder jongeren.
De prioriteit bij de aanpak jeugdoverlast lag in 2011 en ligt nog altijd bij de problematiek rondom de LindenburgEvelindeflat (Langdonk). Om doeltreffender te kunnen optreden tegen baldadigheid, beledigingen, vandalisme en
dergelijke zijn aanvullende maatregelen getroffen. In de Rembrandtgalerij (Westrand) wordt, vanaf oktober 2011,
het samenscholingsverbod tussen 16.00 en 21.00 uur strikt toegepast. Datzelfde geldt voor het gebied rondom de
Lindenburg en de Evelindeflat maar dan tussen 20.00 en 06.00 uur. Voorts is er in dit laatste gebied tijdelijk
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cameratoezicht op wisselende plaatsen. De beelden mogen worden gebruikt voor opsporing van strafbare feiten.
Ook zijn de lampen in de lantaarnpalen rondom de Lindenburg vervangen door nieuwe die helder wit licht geven.
Medio 2012 wordt er samen met de bewonersplatforms geëvalueerd.
Door de inmiddels behaalde resultaten in dit gebied is er thans ruimte ontstaan om extra te investeren in andere
gebieden. Het gaat hier om de jeugdproblematiek rondom het Tolbergcentrum (Tolberg) en de Rembrandtgalerij
(Westrand). De integrale aanpak wordt gecontinueerd en verder uitgebreid met nieuwe deelnemers (zoals het
Centrum voor Jeugd en Gezin en Novadic Kentron) aan het operationeel overleg jeugd en veiligheid.
Project Courage.
De resultaten van het nieuwe cannabisbeleid zijn in februari 2011 bekend gemaakt in de drugsscan. Daarin kwam
naar voren dat het drugstoerisme nagenoeg is verdwenen en de pijlen van Courage gericht dienen te worden op
de wereld achter de drugscriminaliteit. Zoals bijvoorbeeld de hennepteelt. Daarom ontwikkelt Courage uit naam
van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom in samenwerking met nog vier andere gemeenten, het
Openbaar Ministerie en de politie in het politiedistrict Bergen op Zoom een districtsbrede aanpak (bestuurlijk
handhaven) op hennepkwekerijen, die medio 2012 van start dient te gaan.
Daarnaast heeft Courage reeds in 2010, in het kader van de proefprojecten “Aanpak overlast coffeeshops”, van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie gekregen van € 616.000,- t.b.v. het
opstarten van de pilot „internationale communicatie‟ en de pilot „monitoren van drugsbeleid‟. Vandaar uit wordt
nu een communicatiecampagne ontwikkeld die langs de zuidgrens breed gedragen zal worden om drugstoeristen
bekend te maken met het nieuw landelijk beleid ten aanzien van coffeeshops. De gemeenten Roosendaal en
Bergen op Zoom hebben, door een nauwe samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een extra
subsidie toegekend gekregen van € 250.000 om het nieuwe coffeeshopbeleid internationaal te communiceren.
Mede hierdoor heeft de gemeente Maastricht een formeel verzoek gedaan aan Courage om de aanpak van
drugsoverlast in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom, ontwikkeld door het project Courage, mede te
implementeren in hun gemeente. Vanuit de alliantie met de gemeente Maastricht zal de projectleider Courage
daarbij assisteren.
Veilig wonen.
De eerste maanden van 2011 is fors geïnvesteerd in het centrum van Roosendaal. Het verloopt voorspoedig. Op
1 juli 2011 is het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het autoluwe gedeelte van de binnenstad
ondertekend door Collectief Roosendaal, gemeente, politie en brandweer. Hiermee hebben de partijen zich
verbonden om in gezamenlijkheid de maatregelen uit de opgestelde maatregelenmatrix daadwerkelijk uit te
voeren. Medio augustus 2011 heeft een KIWA-audit plaatsgevonden en is een positief advies afgegeven voor
het Roosendaalse KVO-project. Op 1 september 2011 is door KIWA het KVO Certificaat Basis Samenwerken
afgegeven aan de Roosendaalse binnenstad binnen het autoluwe gedeelte.
De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).
Na het ondertekenen van de intentieverklaring op 1 juli jl. is door alle partijen gewerkt aan het verzamelen van
informatie en relevante data. In de tweede helft van 2011 is een veiligheidsanalyse uitgevoerd, waarin de
uitkomsten van diverse enquêtes (onder bezoekers, ondernemers en bewoners van de binnenstad), politiecijfers
en andere gegevens samengevoegd zijn. Op basis van deze analyse is een maatregelenmatrix opgesteld. Het
convenant wordt op 2 april 2012 door alle betrokken partijen ondertekend. Met de maatregelenmatrix als kapstok
zullen in de loop van 2012 diverse maatregelen worden getroffen.
De inzet van het cluster veiligheid heeft in 2011 het accent gelegd op de wijk Langdonk. Dit op basis van de
uitkomst van de wijkanalyse veiligheid (zie blz. 8 in actieplan 2012 van het integrale veiligheidsplan Roosendaal).
Dit aansluitend op de inzet bij Rising Stars in deze wijk.
Het project „Terugdringen vandalisme bij scholen‟ is uitgevoerd. Na een succesvolle pilot (2009) blijft het
schadebedrag als gevolg van vandalisme gestaag dalen.
Rondom De Brink bij Landjuweel is in 2011 een project buurtpreventie gestart. Samenwerkende partijen zijn
gemeente Roosendaal, politie, Stichting Groenhuysen en bewoners. Naast het treffen van ruimtelijk-fysieke
maatregelen, waarmee drempels zijn opgeworpen voor potentiële daders en de mogelijkheden voor sociale
controle zijn verbeterd, is een buurtpreventieteam geformeerd. Resultaat is dat het oorspronkelijk hoge aantal
woninginbraken tot op heden is gereduceerd tot 0. Mede door de goede resultaten is een buurtpreventiedag in
het najaar georganiseerd. Dit heeft in november 2011 geleid tot een informatieavond waarbij weer nieuwe
aanmeldingen binnen gekomen zijn voor nieuwe op te zetten buurtpreventieteams. Ook de periode daarna zijn
de wijk- en buurtplatforms actief benaderd inzake dit onderwerp. Thans wordt bezien hoe buurtpreventie kan
worden vormgegeven binnen het Integraal Veiligheidsplan. Tevens wordt gekeken of buurtpreventie kan worden
gekoppeld aan andere activiteiten op het vlak van veiligheid (zoals bijvoorbeeld buurtcoaches).

Gemeente Roosendaal

67

Jaarverslag 2011

Openbare orde en veiligheid

Buiten deze projecten wordt thans actief gewerkt aan initiatieven als een bijeenkomst voor senioren betreffende
veiligheid, het continueren en promoten van het Keurmerk Veilig Wonen en de districtelijke samenwerking op het
dossier Woninginbraken, Overvallen en Straatroof (WOS).
Ook is er gewerkt aan het uitrollen van het project Burgernet (voorheen: SMS-alert) waarbij een grotere rol is
weggelegd voor de gemeente. Daarnaast was de burgemeester van Roosendaal de bestuurlijk portefeuillehouder
van dit onderwerp. In januari 2012 is Burgernet van start gegaan en er is en wordt gewerkt om de deelname van
de inwoners aan Burgernet te vergroten.
Brandweer/veiligheidsregio
De burgemeester van Roosendaal is voorzitter van het Districtelijk Driehoeksoverleg (politiedistrict Bergen op
Zoom). De implementatie van de districtelijke samenwerking (met Bergen op Zoom, Halderberge, Steenbergen,
Woensdrecht en Moerdijk) gaat gestaag verder. Kennis en informatie worden districtelijk uitgewisseld hetgeen de
effectiviteit ten goede komt. Daarnaast wordt deze samenwerking thans ook uitgebreid naar de gemeenten
Tholen en Rucphen die, naar alle verwachting, deel zullen gaan uitmaken van het nieuwe politiedistrict.
Verder wordt districtelijk gewerkt met een plan betreffende inbraken (het Donkere-dagen-offensief) waarbij
gekeken wordt hoe de krachten van de diverse partijen kunnen worden gebundeld voor een effectievere aanpak
(die ook breder is dan alleen ten aanzien van inbraken).
Tevens worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Nationale Politie later dit jaar en de
gevolgen die dat heeft voor het district en het politieteam.
Veiligheidshuis.
Het veiligheidshuis heeft goede voortgang geboekt op de activiteiten in het jaarplan 2011. De districtelijke
samenwerking krijgt geleidelijk aan vorm. Het integraal veiligheidsplan zal een duidelijke verbinding tussen
veiligheidshuis en lokale aanpak laten zien op het niveau van de verschillende activiteiten.
Sociaal calamiteitenplan.
Het Sociaal Calamiteitenplan is op 13 december 2011 vastgesteld waarmee snel en adequaat kan worden
ingegrepen bij (dreigende) sociale calamiteiten. Er wordt gewerkt aan verdere verspreiding van dit plan en aan
het implementatietraject. Dat bestaat uit committent van de ketenpartners (netwerk), borgen van sociale stabiliteit
en het houden van oefeningen. Dit betreft een continu proces.
In de (concept-) evenementennota Roosendaal is een paragraaf veiligheid opgenomen waarmee is voorzien in
aansluiting op het regionale evenementen-veiligheidsbeleid Veiligheidsregio MWB middels een risicoscan door de
hulpverleningsdiensten. Dit heeft vooral betrekking op grote evenementen. Uitgangspunt daarbij is de
zelfredzaam-heid van organisaties en in principe geen inzet van hulpverleningsdiensten binnen het
evenemententerrein, tenzij noodzakelijk. Dit is een doorlopend proces. Op basis van dergelijke scans zijn
calamiteitenplannen opgemaakt en extra maatregelen getroffen. Genoemd worden de Jaarwisseling, Carnaval en
de Draai van de Kaai.
Beleidsveld Brandweer/Veiligheidsregio.
De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB) van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Binnen het DB draagt hij de portefeuille informatiemanagement/ICT.
Voor deze portefeuille vertegenwoordigt hij de veiligheidsregio in het landelijke veiligheidsberaad.
Het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is op 14 november 2011 (door het AB van de
veiligheidsregio) vastgesteld. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wil een stevige en flexibele
crisisbeheersingsorganisatie neerzetten. Dit regionaal crisisplan is daarvoor een eerste stap. Het regionaal
crisisplan beschrijft de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot
de maatregelen en voorzieningen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Daarnaast omvat het de
afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen. Het regionaal crisisplan
geeft een antwoord op de vraag „wie doet wat’ in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij
rampenbestrijding en crisisbeheersing? De regio kiest er voor het landelijke referentiekader te volgen. De huidige
operationele hoofdstructuur (van de veiligheidsregio) wijkt daar op onderdelen nog van af en daarom zal een
implementatieplan worden opgesteld om dit crisisplan op zo kort mogelijke termijn te realiseren. Het crisisplan zal
de komende jaren verder worden doorontwikkeld. In een nog op te stellen tweede deel worden de processen,
waaronder crisiscommunicatie, beschreven en wordt het informatiemanagement verder vormgegeven,
aansluitend bij de netcentrische werkwijze. In deel II wordt antwoord gegeven op de vraag ‘wie informeert wie’.
De komende jaren worden ook afspraken gemaakt met externe crisispartners, waardoor het „crisisnetwerk‟ steeds
robuuster wordt. Samenwerking, sturing en een goede ondersteuning zijn essentieel voor een goede
crisisbeheersing. In het crisisplan is daarvoor de basis gelegd.
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Roosendaal heeft in oktober 2011 meegewerkt aan de grote landelijke nucleaire oefening „Indian Summer‟. Dit
betrof een nucleaire ramp waarbij de rampenbestrijdingsorganisatie van alle betrokken organisaties werd getest.
Roosendaal ligt in het effectgebied van de kerncentrales Doel. Daarnaast vinden er over het grondgebied van de
gemeente transporten van nucleair materiaal plaats.
Voor grensoverschrijdende samenwerking rampenbestrijding zijn er afspraken gemaakt en worden opleidingen,
trainingen en oefeningen gehouden. Deze samenwerking bleek van grote waarde tijdens de bestrijding van de
brand op de Kalmthoutse Heide. De kosten voor deze samenwerking worden gedragen door rijk en provincie.
Een en ander wordt ondersteund door de veiligheidsregio.
Door opleiding, training en oefening van alle betrokken bestuurders en medewerkers worden kennis en kunde op
peil gehouden om adequaat op te kunnen treden indien er sprake is van een crisis. Genoemd worden de opvangen registratieoefening in Wouw op 11 oktober 2011 (treinongeval, opvang ca. 100 reizigers), een beleidsteamoefening op 20 oktober 2011 (carrouseloefening, grensoverschrijdende ramp, samen met Bergen op Zoom,
Woensdrecht en Essen) en een beleidsteamoefening op 28 november 2011 (infectieziekte/zorg).
Vergunningverlening
In het kader van de implementatie van de Wabo zijn in 2011 de volgende activiteiten verricht:
diverse werkprocessen zijn beschreven en de nieuwe werkwijze is geïmplementeerd. Ook is het
vergunningensysteem als zodanig ingericht;
diverse werkafspraken zijn gemaakt met ketenpartners en externe adviseurs. In dit verband zijn
werkafspraken met externen vastgelegd in DVO‟s en werkprogramma‟s.
de nodige standaardbrieven en checklisten zijn ontwikkeld en geïmplementeerd;
1 medewerker van RMD is gedeconcentreerd binnen team Vergunningen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat
milieuzaken goed gecoördineerd worden. RMD heeft sinds de komst van de Wabo slechts een adviesrol. De
regierol is thans belegd bij de gemeente Roosendaal, team Vergunningen.
op ICT vlak zijn diverse maatregelen getroffen om het mogelijk te maken om digitaal te werken. Team
Vergunningen kent 100% digitaal werkplekken (2 beeldschermen, geen papierendossiers en groot scherm
voor het lezen van tekeningen). Ook worden aanvragen digitaal beoordeeld en voorzien van digitale
stempels en parafen.

4.

Wat heeft het gekost?

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of
onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden
deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.
Exploitatie
(x € 1.000)

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

Openbare orde en Veiligheid
Brandweer
Vergunningverlening
Totaal Lasten

3.142
6.620
1.231
10.993

3.231
6.372
560
10.463

3.471
6.176
653
10.300

3.504
5.993
817
10.314

Openbare orde en Veiligheid
Brandweer
Vergunningverlening
Totaal baten

153
2.098
266
2.517

8
716
560
984

121
531
181
833

234
451
338
1.023

Nadelig saldo
Op dit programma betrekking hebbende
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves

8.476

9.479

9.467

9.290

1.932
394

0
147

250
450

250
420
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Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en
onvoorzien
De algemene dekkingsmiddelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel.
Hieronder vallen onder meer de uitkeringen uit het Gemeentefonds, de onroerend-zaakbelastingen, de
hondenbelasting, gaswinstuitkering, e.d.
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

2

2

2

2

94

69

118

103

1.238

0

1.296

0

328

324

84

3.990

Belastingen

1.488

1.496

1.289

1.511

Saldo kostenplaatsen

- 822

36

353

657

Totaal lasten

2.328

1.927

3.142

5.263

Nutsbedrijven
Financiering
Algemene uitkeringen
Algemene lasten

Baten

Nutsbedrijven
Financiering
Algemene uitkeringen
Algemene baten
Belastingen
Saldo kostenplaatsen

Totaal baten

Batig saldo alg. dekkingsmiddelen

Gemeente Roosendaal

Rekening
2010

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening
2011

32

62

62

229

7.718

4.122

5.041

5.514

77.996

75.937

76.083

76.487

4.049

4.636

3.902

2.875

10.736

11.044

11.907

11.567

21

0

0

0

100.552

95.801

96.995

96.672

98.224

93.874

93.853

91.409
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1.
Inhoud
Paragraaf

Algemeen
In deze paragraaf Lokale heffingen wordt een beeld gegeven van het domein van de lokale
heffingen in de Gemeente Roosendaal. Op basis van de financiële verordening volgens artikel
212 Gemeentewet, behandelt deze paragraaf de samenstelling van het pakket aan
gemeentelijke heffingen. Tevens wordt inzicht gegeven in de werkelijke opbrengsten per lokale
heffing, het volume en bedrag aan kwijtscheldingen, de kostendekkendheid van de rioolheffing
en de afvalstoffenheffing. Verder de (ontwikkeling van de) lokale lastendruk voor
eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens en bedrijven.

Beleidsvelden en beleidskaders
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Parkeerbelasting
Bouwleges
Overige heffingen

Beleidskaders
Besluit
Begroten
Verantwoorden (BBV)

Omschrijving
en

Financiële Verordening 2008 (FV)

Legesverordening
Verordening op de heffing en
invordering
van
onroerende
zaakbelastingen
Verordening op de heffing en
invordering van afvalstoffenheffing
Verordening rioolheffing
Verordening parkeerbelastingen
Verordening toeristenbelasting
Verordening precariobelasting
Verordening hondenbelasting
Verordening marktgelden

Gemeente Roosendaal

Vastgesteld

Actualisatie

2003

n.v.t.

25-09-2008

n.v.t.

15-12-2010

21-12-2011

15-12-2010

21-12-2011

en invordering van

15-12-2010

21-12-2011

en invordering van

15-12-2010

21-12-2011

en invordering van

15-12-2010

21-12-2011

en invordering van

15-12-2010

21-12-2011

en invordering van

15-12-2010

21-12-2011

en invordering van

15-12-2010

21-12-2011

en invordering van

15-12-2010

21-12-2011

Het besluit begroten en verantwoorden
geeft
voorschriften
over
de
administratieve
verwerking
van
belastinggegevens
Artikel
12
vaststelling
hoogte
belastingen, rechten en prijzen en titel 3
artikel 14 paragraaf lokale heffingen
Regels t.a.v. de heffing en invordering
van leges
Regels voor heffing en invordering OZB

Regels voor heffing
afvalstoffenheffing
Regels voor heffing
rioolheffing
Regels voor heffing
parkeerbelasting
Regels voor heffing
toeristenbelasting
Regels voor heffing
precariobelasting
Regels voor heffing
hondenbelasting
Regels voor heffing
marktgelden
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2.

Overzicht gemeentelijk belastingdomein

Op het gebied van gemeentelijke belastingen zijn de tarieven 2011 aangepast, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad. Het gemeentelijk belastingdomein bestaat uit de hierna genoemde gemeentelijke belastingen en
tarieven. In de jaarrekening 2011 zijn deze belastingen als volgt verantwoord:

Tabel: Gemeentelijke belastingdomein

Belastingsoort

OZB belastingen woningen
OZB belastingen niet woningen
OZB belastingen totaal
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
parkeerheffingen
Parkeervergunningen Burgers
Parkeervergunningen Werkers
Naheffingsaanslagen parkeren
Bouwleges
Overige
bouwleges
(microverfilming)
Leges publiekszaken
Leges openbare orde veiligheid
Hondenbelasting
Precariobelasting
Toeristenbelasting
totaal belastingdomein

Rekening
2010

Begroting
2011

Rekening
2011

Stijging/daling
t.o.v. 2010
incl. volume
ontwikkeling

Tariefstijging/
daling
In %

Programma en
product

5.943.327
4.147.462
10.090.789
10.111.221
9.571.821
1.505.939
137.710
140.501
262.412
2.076.109

6.716.156
4.477.644
11.193.800
9.841.975
9.867.710
1.388.000
137.500
140.000
395.000
1.274.915

6.566.645
4.414.927
10.981.572
9.613.958
9.834.285
1.473.065
135.557
114.458
514.797
935.226

623.318
267.465
890.783
- 497.263
262.464
- 69.705
- 2.153
- 26.043
299.596
- 1.140.883

13,8
gem. 9,7
- 2,7
0
0
0
0
nvt
2,3

P12, pr. 931/932
P12, pr. 931/932
P12, pr. 931/932
P09, product 725
P08, product 726
P08, product 215
P08, product 215
P08, product 215
P08, product 215
P10, product 823

7.301
1.393.653
48.741
332.028
56.847

9.266
1.386.565
43.232
367.800
82.500

7.883
1.404.378
36.768
354.523
44.895

582
10.725
- 11.973
22.495
- 11.952

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

P10, product 823
P01, product 004
P11, product 004
P12, product 937
P12, product 939

112.263

122.000

106.630

- 5.633

0

P12, product 936

35.847.335

36.250.263

35.557.995

- 289.340

Toegepaste inflatiecorrectie jaarrekening 2011
Bij de vaststelling van het Collegeprogramma 2010-2014 is door de raad het voorlopig toegepast inflatiepercentage
voor het gemeentelijk belastingdomein van 2,3% aangehouden.
Daarnaast is in het collegeprogramma 2010-2014 tevens besloten tot lokale lastenverschuiving tussen de
afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de OZB.
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3. Toelichtingen en tariefstijgingen
Onroerende-zaakbelastingen:
In de Programmabegroting van 2011 zijn de tarieven verhoogd met een toegepast inflatiepercentage van 2,3%. In
het collegeprogramma 2010-2014 is besloten tot een lastenverschuiving. Als gevolg hiervan zijn de tarieven van
de OZB gemiddeld met 6,2% verhoogd.
In 2011 is, voor de bepaling van de OZB-tarieven, de OZB ook nog aangepast aan de herwaardering (naar
waardepeildatum 01-01-2010 ten opzichte van 01-01-2009). Deze jaarlijkse herwaarderingsronde laat macro een
verlaging van de WOZ-waarde voor woningen met 3,5% zien en een waardedaling van niet-woningen met 3%.
Dit alles impliceert dat de nieuwe tarieven voor de OZB voor 2011 zijn bepaald aan de hand van 3 stappen vanuit
de tarieven van 2010, namelijk:
Stap 1: Het toegepast inflatiepercentage van 2,3% (zie Programmabegroting 2011);
Stap 2: Verhoging van de OZB in het kader van de lastenverschuiving (Collegeprogramma 2010-2014);
Stap 3: De herwaardering naar waardepeildatum 1-1-2010. Deze herwaarderingsronde moet macro (gemiddeld
gezien) budgettair neutraal verlopen omdat de herwaardering sec geen hogere of lagere opbrengsten voor de
OZB belastingen tot doel heeft.
Budgettaire neutraliteit van de OZB belastingen is geborgd door de aanpassing van de OZB tarieven, afhankelijk
van een waardedaling, zoals nu het geval is, (dan hogere OZB-tarieven) of waardevermeerdering (dan lagere
OZB tarieven).
Vervolgens is uitvoering gegeven aan het amendement van de VVD om de opbrengst van de OZB voor nietwoningen voor gebruikers te verlagen met € 133.000.
Bovenstaande heeft geresulteerd in onderstaande tarieven per 1 januari 2011.
Tabel: Tarieven lokale lasten
Tarieven

2010

2011

Onroerende-zaakbelastingen
gebruik niet-woning
eigendom woning
eigendom niet-woning

0,08450%
0,07805%
0,11222%

0,08976%
0,08884%
0,12711%

Waardepeildatum

1-1-2009

1-1-2010

Afvalstoffenheffing:
De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn in eerste instantie verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,3%;
daarnaast zijn de tarieven verhoogd met een opslag van € 1 voor de plaatsing van de ondergrondse containers.
Als gevolg van lastenverschuiving van de reiniging naar de OZB konden de tarieven met ca. 5% worden verlaagd.
Bovenstaande heeft geresulteerd in de volgende tarieven per 1 januari 2011.

Tarieven

2010

2011

Afvalstoffenheffing
eenpersoonshuishouden
meerpersoonshuishouden

€ 267,00
€ 332,40

€ 259,20
€ 324,--
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Rioolheffing:
In het door de Raad vastgesteld nieuwe “Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2013” is bepaald dat de
rioolheffing de komende jaren met 4,2% (inclusief het toegepaste inflatiepercentage van 2,3%) wordt verhoogd.
Deze tariefsaanpassing voor 2011 is – mede gelet op het ingezette beleid van kostenreductie, kostenbesparing,
innovatieve levensduurverlengende maatregelen en aanpassing van het afschrijvingsbeleid alsmede het verloop
van de Voorziening rioolexploitatie – één jaar doorgeschoven.
Dit houdt in dat in 2011 geen tariefsaanpassing heeft plaatsgevonden.

Tarieven

2010

2011

Basisgrondslag

500 m³

500 m³

Basistarief

€ 258,60

€ 258,60

Parkeerbelastingen
De exploitatie van het product Betaald Parkeren binnen de begroting van de gemeente Roosendaal wordt
verantwoord binnen programma 8 en productraming 214 en 215. De exploitatie kenmerkt zich door het feit dat de
kosten volledig moeten worden gedekt uit de opbrengsten; structureel evenwicht in baten en lasten. De gemeente
kan de opbrengstenkant beïnvloeden met het beleid t.a.v. de tarieven. De uitvoeringskosten bestaan voor een
belangrijk deel uit het budget dat op basis van een contract aan Parkeer Beheer Roosendaal BV beschikbaar
wordt gesteld. Om de gesloten financieringsstructuur daadwerkelijk gestalte te kunnen geven, bestaat er een
bestemmingsreserve “Gereguleerd Parkeren”. Tot 2010 was dit een voorziening. Gezien het karakter van deze
post ( de keuzemogelijkheid van de raad om de middelen alternatief in te zetten ) is de voorziening vrijgevallen
ten gunste van de exploitatie 2011 en conform raadsbesluit omgezet in een reserve. De middelen zijn in het
resultaat van het boekjaar 2010 vrijgevallen en gestort in de nieuw gevormde bestemmingsreserve. Via deze
bestemmingsreserve worden de exploitatiesaldi, zowel positieve als negatieve saldi, afgewikkeld.
Het tarievenbeleid betaald parkeren
In 2011 heeft geen tariefsverhoging plaatsgevonden (conform vastgesteld beleid worden éénmaal per twee jaar
de tarieven verhoogd. In 2010 zijn de tarieven verhoogd met 7%).
Tarieven voor 2011
Parkeertarieven (€ / uur of dag)
2010
Tariefgroep A
1,70
(kernwinkelgebied)
Tariefgroep B
1,10
(overig gereguleerd)
Parkeergarages
1,70
Dagkaarten
6,50

2011
1,70
1,10
1,70
6,50

Tarieven vergunningen (€ / maand)
2010
ste
Bewoner, 1 auto
3,90
de
Bewoner, 2 auto
5,90
Werknemer, 5 daags
27,20
Werknemer, 6 daags
32,50
Incidentele vergunning
61,80

2011
3,90
5,90
27,20
32,50
61,80

De kosten voor een naheffingsaanslag zijn door de Minster van Binnenlandse Zaken met € 1,00 verhoogd van
€ 51,00 naar tot € 52,00.
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, die vanaf 1 oktober 2010 van kracht is, brengt ongeveer 25
regelingen samen betreffende de fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en
monumentenvergunningen. Deze gaan op in één vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning. Zo hebben
burgers en ondernemers nog maar te maken met één loket, één beschikking, één procedure en één legesnota.
In het kader van de omgevingsvergunning is daarom als uitgangspunt gekozen, dat de totale legesomvang voor
de omgevingsvergunning niet de totale kosten van verlening van deze vergunning mag overschrijden.
Het standpunt van het Kabinet is in het kader van vereenvoudiging van vergunningen, dat voor de Wabo geldt dat
de kruissubsidiëring alleen mag worden toegepast binnen de Wabo kolom.
Concreet betekent dit dat kruissubsidiëring is toegestaan tussen leges voor vergunningsbehandeling inzake
bouwen, slopen, kappen, monumenten, aanleggen, bestemmingswijzigingen etc. Dit is ook in de lijn met de
strekking van de Dienstenrichtlijn, die regelt dat kruissubsidiëring tussen stelsels, die onder de werkingssfeer
daarvan vallen, wordt beperkt.

Leges WABO en APV
In 2011 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de mate van kostendekkendheid van de leges WABO en APV.
In de Agenda van Roosendaal is onder andere besloten dat genoemde leges vanaf 2012 een extra opbrengst
moeten genereren.
Ter voorbereiding van een nieuwe tarieventabel bij de legesverordening 2012 is een onderzoek verricht, waarbij
de volgende onderzoeksvragen zijn gesteld:

In hoeverre is de huidige legesverordening van de gemeente Roosendaal kostendekkend?

Hoe verhouden de leges van de gemeente Roosendaal zich ten opzichte, van de buurgemeenten en ten
opzichte van vergelijkbare gemeenten in Nederland ?

Welke maatregelen kunnen worden getroffen om een evenwichtige kosten/baten balans te bereiken?

Op welke wijze kan worden bereikt dat de baten uit de legesverordening toenemen van in ieder geval
€ 40.000 in 2012, tot € 150.000 in 2015.
Uitgangspunt is verhoging van de kostendekkendheid.
In de loop van 2012 zal de raad een voorstel worden gedaan.

Overige gemeentelijke belastingen
De tarieven van de overige gemeentelijke belastingen zoals de hondenbelasting en de precariobelasting zijn
verhoogd met een inflatiecorrectie van 2,3%.

Overige gemeentelijke tarieven
Tarieven

2010

2011

Hondenbelasting
eerste hond
tweede hond
iedere volgende hond

€ 53,40
€ 72,00
€ 99,00

€ 54,60
€ 73,80
€ 101,40

Toeristenbelasting
per overnachting

€

€
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4. Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen
De gemeente Roosendaal heeft een kwijtscheldingsbeleid vastgesteld van 100% voor die belastingen, die niet
kunnen worden vermeden door de burgers. De voor kwijtschelding in aanmerking komende belastingen, zijn de
afvalstoffenheffing en het rioolheffing. Er is geprobeerd met regelmatige en goede informatieverstrekking én
periodieke heldere communicatie over dit onderwerp, zoveel mogelijk minima, die voor kwijtschelding in aanmerking
kunnen komen, te bereiken.
De kwijtscheldingslasten zijn verantwoord onder het product minimabeleid, die daar ook onderdeel van uitmaken (zie
Programma 6 Werk en Inkomen). Uit de gesloten financieringen van de reinigingssector en de rioleringssector worden
bijdragen verstrekt aan het product minimabeleid c.q. armoedebeleid tot gelijke omvang.
In 2011 zijn totaal 2.607 aanvragen om kwijtschelding ingediend. In vergelijking met 2010 (2.653 stuks) is sprake
van een afname van 46 aanvragen.
Het Waterschap Brabantse Delta heeft conform afspraak in 2011 tegen vergoeding een bestand met verleende
kwijtscheldingen 2011 van de gemeente geleverd gekregen. Op deze manier voorkomt het waterschap, dat
klanten niet onnodig worden belast met (extra) vragenformulieren. Dit mede in het licht bezien van de
administratieve lastenverlichting.
In de jaarrekening 2011 zijn de volgende kwijtscheldingslasten verantwoord:
Belastingsoort
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing

Kwijtscheldingslasten
2010
€
468.615
€
549.793
€ 1.015.408

€
€
€

2011
456.750
558.250
1.015.000

5. Oninbaar verklaringen gemeentelijke belastingen
In 2011 is een bedrag van € 829.092 oninbaar verklaard van openstaande belastingvorderingen.
Het bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
- OZB
€
139.754
- Afvalstoffenheffing
€
261.263
- Rioolheffing
€
316.378
- Hondenbelasting
€
7.035
- Overige heffingen en belastingen €
22.512
- kosten
€
82.150
De oninbaar verklaarde vorderingen zijn in mindering gebracht van de opbrengsten van de betreffende
belastingen in 2011.
In 2009 en 2010 is een bedrag van resp. € 29.545 en € 50.087 oninbaar verklaard. De toename in 2011 is een
gevolg van het feit dat in het kader van de Belastingsamenwerking is overeengekomen dat de deelnemende
gemeenten hun openstaande vorderingen opgeschoond zouden overdragen.

6. Belastingsamenwerking
De Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) is in 2010 opgericht door het waterschap Brabantse Delta en
naast Roosendaal de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur en Oosterhout. Halderberge en
Woensdrecht zijn later aangesloten.
De BWB gaat met ingang van 2012 voor het waterschap de uitvoering op zich nemen van de zuiverings-, de
verontreinigingsheffing en de watersysteemheffing en voor de gemeenten met name de onroerende
zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing.
In het kader van de uitvoering van deze belastingtaken draagt de BWB zorg voor:
- het onderhouden van klantcontacten;
- het beheren van de gegevens;
- de heffing en de inning en
- het redigeren van ontwerpverordeningen en de beleidsmatige ondersteuning van de deelnemende organisaties.
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Paragraaf 2. Risico’s en weerstandsvermogen
1.

Algemeen

Inhoud Paragraaf

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de gemeentelijke risico‟s en de mate waarin
de gemeente in staat is om deze financieel op te kunnen vangen. Daarnaast wordt
toegelicht op welke wijze invulling wordt gegeven aan het kader dat de raad heeft
vastgesteld voor het weerstandsvermogen.

Hoofddoelstelling

Risicomanagement is een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Het
integrale risicomanagement levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de
organisatiedoelen. De weerstandscapaciteit is afgestemd op het risicoprofiel van de
gemeente (voldoende weerstandsvermogen).

Doelen



De beheersing van gemeentelijke risico’s waarmee de realisatie van strategische
en operationele doelstellingen van de gemeente wordt bevorderd.
Beheersing van het weerstandsvermogen om te voldoen aan het door de raad
daarvoor aangegeven beleidskader.

Beleidsvelden

De paragraaf omvat de volgende beleidsvelden:
a) beschikken over een risicoprofiel
b) bewaken van een adequaat weerstandsvermogen
c) transparante besluitvorming over risico‟s en bijbehorende beheersmaatregelen.

Definitie

Het weerstandsvermogen bestaat uit het quotiënt van:
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden, waarover de
gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken
(beschikbare weerstandscapaciteit) en
b. alle risico‟s die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie (benodigde weerstandscapaciteit).
We definiëren „risico‟ daarbij als „kans x effect‟. In algemene bewoordingen: de kans op
het optreden van een gebeurtenis, vermenigvuldigd met het financiële effect. Voor
risico‟s met een structureel karakter wordt een kapitalisatiefactor van 2,5 gehanteerd.

Beleidskaders
Regelgeving
Beleidskader reserves en
voorzieningen
Beleidskader risicomanagement en
weerstandsvermogen

Gemeente Roosendaal

Omschrijving
Dit beleidskader bevat de spelregels en
bevoegdhedenverdeling betreffende
reserves en voorzieningen
Dit beleidskader geeft o.a. aan in welke
mate de raad bereid is om financiële
risico‟s te accepteren

Vastgesteld
Juni 2007

Actualisatie

November
2008
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2.

Wat hebben we bereikt?

We willen structureel inzicht hebben in de risico‟s, die de gemeente loopt bij haar bedrijfsvoering. Met dat inzicht
willen we sturen op effectieve uitvoering van processen, productrealisatie en het bereiken van doelstellingen.
Doelstelling

Doelstelling 2011

Doelstelling bereikt in 2011?

Beschikken over een actueel risicoprofiel Een geactualiseerd risicoprofiel
voor de programmabegroting 2012
en de jaarrekening 2010

Ja; zowel voor de
programmabegroting 2012 als de
jaarrekeningen 2010 en 2011.

Bewaken van een adequaat
weerstandsvermogen

Een waarde voor deze ratio van
minimaal 1,0 in de
programmabegroting 2011 en de
jaarrekening 2010

Ja; ratio in de programmabegroting
2011 bedroeg 1,9 en in de
programmabegroting 2012 bedraagt
1,4. De ratio voor de jaarrekening
2010 bedraagt 1,7 en voor 2011
bedraagt 1,9.

Transparante besluitvorming over
risico‟s en beheersmaatregelen

Een toelichting in de „paragraaf
risico‟s en weerstandsvermogen‟
bij de programmabegroting 2012
en de jaarrekening 2010 die
voldoet aan de gestelde
transparantie ten aanzien van
risico‟s en beheersmaatregelen

Ja; zowel voor de
programmabegroting 2012 als voor
de jaarrekeningen 2010 en 2011.

3.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.1

Beschikken over een actueel risicoprofiel







3.2

We hebben een risico-informatiesysteem onderhouden. Daarmee is de organisatie geholpen om op
een gestructureerde wijze risico‟s vast te leggen en te kwantificeren;
We hebben geïnvesteerd in kennis over risicomanagement en in risicobewustzijn van bestuur,
management en medewerkers.
We hebben projecten of trajecten op de risico‟s in de verschillende stadia van hun realisatie
beoordeeld.
We hebben het gemeentebrede risicoprofiel in de paragraaf „risico‟s en weerstandsvermogen‟ bij de
programmabegroting en bij de jaarrekening geactualiseerd, we hebben deze geactualiseerd bij de
twee bestuursrapportages en we hebben gerapporteerd over de ontwikkeling van de top 10 aan
risico‟s.
In besluitvormingstrajecten en –documenten, waaronder adviesnota‟s, zijn de risico‟s en
beheersmaatregelen behandeld.
Bewaken van een adequaat weerstandsvermogen





We hebben gewerkt volgens een actueel beleidskader over de mate waarin de organisatie bereid is
om (financiële) risico‟s te accepteren.
We hebben de benodigde weerstandscapaciteit vergeleken met de aanwezige weerstandscapaciteit
en hebben zo een oordeel gevormd over het weerstandsvermogen van de gemeente.
Indien de noodzaak aanwezig was, zijn (aanvullende) beheersmaatregelen getroffen.
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Transparante besluitvorming over risico’s
Dit is gerealiseerd door:

3.3







4.
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het vastleggen van risico‟s in het risicomanagementsysteem Naris;
in adviesnota‟s aan het college en voorstellen aan de gemeenteraad risico‟s (en indien van
toepassing beheersmaatregelen die op het onderwerp inwerken), expliciet te vermelden;
in de „paragraaf risico‟s en weerstandsvermogen‟ bij jaarrekening en programmabegroting te
rapporteren over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen waarbij aan de orde komen:
o het proces van bepaling van de financieel vertaalde risico‟s;
o de resultaten van de risico-inventarisatie;
o de benodigde weerstandscapaciteit op basis van alle geïdentificeerde risico‟s;
o de beschikbare weerstandscapaciteit en een toelichting op de samenstelling daarvan;
o het meerjarig perspectief van de weerstandscapaciteit;
o de beoordeling van het weerstandsvermogen;
risicomanagement expliciet onderdeel uit te laten maken van projectmatig werken.

Wat heeft het gekost?

In de begroting 2011 is een budget van € 96.000 voor risicomanagement opgenomen. Er is € 74.000 uitgegeven.
In 2011 is de functie het grootste deel van het jaar ingevuld met een inhuurkracht.

5.

Toelichting op het weerstandsvermogen

5.1

Het proces voor het opstellen van het risicoprofiel

Het risicoprofiel voor de jaarrekening 2011 is tot stand gekomen door voor elke afdeling de risico‟s in hun
werkveld te bepalen. Aan elk risicovolle gebeurtenis is een kans toegekend op het zich voordoen van die
gebeurtenis. Tevens is er een financiële waarde toegekend aan het financiële gevolg van zo‟n gebeurtenis. De
kanstoerekening bestaat uit inschattingen die deels zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en deels op verwachte
ontwikkelingen. Alleen niet-begrote kosten zijn meegenomen als risicobedrag. Het risicoprofiel bestaat uit de
netto risico‟s, hetgeen wil zeggen: de risico‟s die overblijven na verwerking van het financiële effect van eventueel
genomen beheersmaatregelen op deze risico‟s.
Er zijn ook risico‟s benoemd die weliswaar geen directe invloed hebben op de financiële huishouding van de
gemeente (geen geldgevolg) maar die zich wel daartoe kunnen ontwikkelen. Dat zijn dan vooral operationele
risico‟s in de bedrijfsvoering, meestal van organisatorische aard maar ook gesignaleerde ontwikkelingen die op
termijn een bedreiging voor de gemeente kunnen vormen, tenzij daar tijdig op wordt ingespeeld.
Al deze risico‟s zijn vastgelegd in een risico-informatiesysteem. Omdat niet alle risico‟s zich zullen voordoen of
zich gelijktijdig zullen voordoen, is er 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 gebeurtenissen af te kunnen dekken.
5.2

De resultaten van de risico-inventarisatie

In totaal zijn er voor de organisatie 467 risico‟s in beeld gebracht. Het risicoprofiel is divers van aard. Zowel grote
als kleine risico‟s, risico‟s met interne of externe oorzaak, incidenteel en structureel, met en zonder geldgevolg. In
onderstaande tabel is het aantal risico‟s geclassificeerd naar risicobedrag en de kans dat een risico zich zal
voordoen.
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Aantal risico’s (geldgevolg tegen kans uitgezet)

geld
x > € 1.000.000

11

2

2

1

€ 500.000 < x < € 1.000.000

8

3

2

2

€ 200.000 < x < € 500.000

12

7

4

3

3

€ 50.000 < x < € 200.000

18

11

9

7

7

x < € 50.000

59

19

10

8

29

Geen geldgevolgen

147

15

23

10

19

Kans

10%

30%

50%

70%

90%

1

Het rubriceren van risico‟s en kansen op de bovenstaande wijze verschaft ons inzicht in de verdeling van de
risico‟s over de organisatie en de mogelijkheid om bepaalde risicocategorieën te duiden die extra aandacht
vragen in het kader van risicobeheersing. Naast de financieel grootste gemeentelijke risico‟s, zijn dat (uit oogpunt
van efficiency) de risico‟s met een (relatief) hoge kans en risicobedragen in de middelste categorieën. Dit omdat
door beperking van die risico‟s, de grootste gunstige effecten (in financiële omvang van het risico) worden
bewerkstelligd. In algemene zin gesproken, zijn de risico‟s in het rode en oranje gebied van bovenstaande tabel
de risico‟s waar de meeste aandacht naar uit gaat.
Zoals in punt 5.1 al is aangegeven, zijn de risico‟s zoals ze hier worden gepresenteerd netto risico‟s, dus de
risico‟s na (eventuele) getroffen beheersingsmaatregelen. Deze beheersmaatregelen zijn o.a. het afsluiten van
een verzekering, maar ook professioneel projectmanagement, adequaat budgetbeheer, AO/IC-maatregelen, een
efficiënt ingerichte organisatie en een goede onderlinge communicatie die alle bijdragen aan beheersing van
risico‟s (risicomanagement). In andere gevallen zijn aanvullende beheersingsmaatregelen getroffen zoals het
aanpakken van specifieke oorzaken van een risico om dat risico verder te beperken. Als dat laatste niet mogelijk
is omdat immers niet alle risico‟s beïnvloedbaar zijn, is het beperken van de financiële gevolgen van een risico,
bijvoorbeeld door het instellen van een financiële voorziening, een passende strategie. Aan de in kaart gebrachte
risico‟s wordt door het management expliciet aandacht besteed door de ontwikkeling van die risico‟s nauwgezet
te blijven volgen en door, indien het mogelijk en wanneer het doelmatig is, passende beheersmaatregelen te
nemen.
De top 10 van gemeentelijke risico‟s, met daarbij per risico het relatieve aandeel (percentage) in de benodigde
weerstandscapaciteit, bestaat uit de volgende risico‟s:
-Risico dat de waarde van de gronden in Stadsoevers moeten worden afgewaardeerd door verslechtering
van de huizenmarkt (17%)

Dit risico is het gevolg van de externe marktontwikkelingen, specifiek de negatieve effecten
van de kredietcrisis.
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Het maximale risico wordt gelopen over € 9 miljoen (grondbank). Voor de gebiedsontwikkeling
in Stadsoevers is een publiek private samenwerking aangegaan. De samenwerking is recent
met het hoofdlijnenakkoord nog bestendigd. Onderhandelingen met de marktpartijen zijn erop
gericht in september een allonge op de samenwerkingsovereen-komst vast te stellen. De
uitkomsten van de onderhandelingen is nog onzeker, wat een financieel risico betekent.
-Risico dat de gemeente wordt aangesproken op financiële garantiestellingen voor derden (14%)
De gemeente Roosendaal staat voor meer dan € 400 miljoen garant voor allerlei instellingen waarvan
circa 90% directe of indirecte garantiestellingen betreft voor woningcorporaties.
Door de krediet- en economische crisis raken steeds meer organisaties in financiële problemen. De
problemen betreffen vooral de financiering en de exploitatie en kunnen leiden tot liquiditeitsproblemen.
Uit de landelijke pers en vakliteratuur zijn in toenemende mate problemen bekend geworden bij
woningcorporaties, maar ook bij ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen etc. Lokaal is bekend dat sporten culturele verenigingen en instellingen minder bijdragen van derden krijgen. De gemeente staat voor
diverse van dit soort organisaties garant.
-Risico op financiële tekorten bij de WVS-groep (5%)
Door de korting op de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden voor de uitvoering van de wet sociale
werkvoorziening (WSW) kan de WVS-groep geen sluitende exploitatie realiseren. Er worden diverse
maatregelen getroffen om de exploitatie te verbeteren. Het risico blijft, mede in relatie tot de
economische crisis van dit moment, dat de WVS daar niet geheel in slaagt.
-Risico op een financieel tekort inzake de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) (4%)
Als gevolg van een neerwaartse bijstelling van het inkomensdeel WWB op macro-economisch niveau
ontvangt de gemeente een lagere bijdrage van het ministerie op het inkomensdeel WWB. De
mogelijkheid bestaat dat ondanks maatregelen om mensen aan het werk te helpen, de omvang van de
uitkeringen hoger ligt dan de Rijksbijdrage. Door de economische crisis is de kans op een verhoogde
instroom aanwezig. Deze factoren leiden mogelijk tot overschrijding van het beschikbare budget.
-Risico van door rechter gehonoreerde bezwaren tegen het rioolafvoerrecht (3%)
Er lopen meerdere procedures tegen opgelegde aanslagen rioolafvoerrecht. De gemeente kan hierdoor
opbrengsten missen en bedragen moeten terugbetalen.
-Risico van een onvoldoende capaciteit bij het team sociale zaken (2%)
De capaciteit van de afdeling sociale zaken wordt in 2012 verminderd. Intussen worden de processen en
de efficiency daarvan verbeterd. Er is een risico dat desondanks de productiecapaciteit onvoldoende kan
aansluiten op de vraag, bijvoorbeeld bij een hogere instroom.
-Risico op niet kunnen vergoeden gemaakte plankosten Stadsoevers (2%)
Het maximale risico wordt gelopen over € 1 miljoen. De risico‟s op het niet volledig realiseren van het
plan Stadsoevers betekenen in voorkomend geval dat de gemaakte plankosten eveneens niet volledig
kunnen worden vergoed via de uitgifte van gronden.
-Risico uitval van computersystemen (2%)
Door uitval of vertraging van computersystemen ontstaan extra kosten ondermeer om alternatieven in
werking te stellen. Ook schadeclaims zijn mogelijk. Diverse maatregelen zijn getroffen om dit te
voorkomen of te beperken.
-Risico van tekort op de budgetten voor bijzondere bijstand (2%)
Als gevolg van intensivering van de regelingen armoedebestrijding is er sprake van een toename van
aanvragen voor bijzondere bijstand waardoor de uitgaven boven verwachting stijgen.
-Risico van het ontstaan van wachtgeldverplichtingen bij het Centrum voor de Kunsten (1%)
Het niet kunnen voldoen aan de taakstelling, opgelegd bij de Agenda van Roosendaal, als gevolg van
het teruglopen van het aantal leerlingen.
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De met de economische crisis gepaard gaande risico‟s zijn voor een deel verwerkt in de begroting en voor het
overige gekwantificeerd en opgenomen in de bovengenoemde risico-inventarisatie.
In totaal 238 van de 452 risico‟s zijn geclassificeerd met een geldgevolg. De top 10 van risico‟s bepaalt voor circa
52 % de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit. De top 50 van de geclassificeerde risico‟s (20 % van de
risico‟s met een geldgevolg) bepaalt voor 80 % de hoogte van het weerstandsvermogen.
5.3
De benodigde weerstandscapaciteit
Indien alle geïdentificeerde gemeentelijke risico‟s zich gelijktijdig en in maximale omvang voor zullen doen is een
bedrag van € 32 miljoen benodigd. Dit zal in de praktijk echter niet het geval zijn, zodat het reserveren van dit
maximale bedrag niet noodzakelijk is. Daarom is een risicosimulatie (met behulp van de statistische Monte Carlo
methode) uitgevoerd. In deze risicosimulatie is rekening gehouden met het feit dat de kans dat een risico zich
voor zal doen geen 100% is en dat de financiële gevolgen niet noodzakelijkerwijs maximaal tot uiting zullen
komen. De uitkomst van de simulatie toont aan dat in de gemeente Roosendaal met een waarschijnlijkheid van
90% een bedrag van € 19,4 miljoen voldoende is om alle tot nu toe geïdentificeerde risico‟s in financiële zin te
kunnen afdekken (benodigde weerstandscapaciteit). Met name door het niet doorgaan van de bouw van een
stadskantoor en VMBO in Stadsoevers is de financiële omvang van de risico‟s en daarmede van de benodigde
weerstandscapaciteit gedaald.
5.4
De beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om
niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de
uitvoering van bestaande taken.
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat zoals is opgenomen in het door de raad vastgestelde beleidskader
uit de volgende componenten:
A.
de vrij aanwendbare algemene reserve (incidenteel karakter);
B.
de vrij aanwendbare bestemmingsreserves (incidenteel karakter);
C.
de onbenutte belastingcapaciteit (structureel karakter);
D.
de post onvoorzien in de programmabegroting (structureel karakter).

Ad. A Vrij aanwendbare algemene reserves.
De algemene reserves van de gemeente Roosendaal bestaan uit de algemene reserve en de algemene
risicoreserve. De rente over deze reserves wordt gebruikt als dekkingsmiddel in de exploitatie (begroting en
rekening). Daarom wordt er voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit een correctie gemaakt
ter grootte van 2,5 maal de jaarrente. Daarbij is de aanname gemaakt dat een eventuele derving van renteinkomsten pas na een periode van 2 à 3 jaar kan worden opgevangen door extra belastingopbrengsten en/of
bezuinigingen. Gedurende die periode zullen er algemene reserves beschikbaar moeten zijn voor de dekking van
de ontbrekende rentebaten in de begroting. Dat deel van de algemene reserves wordt als niet vrij aanwendbaar
gezien voor de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit. Het deel van de beschikbare
weerstandscapaciteit dat wordt gevoed door de algemene reserve bestaat voor de gemeente Roosendaal
daarom uit de algemene reserve en de algemene risicoreserve, gecorrigeerd voor de rente op deze algemene
reserves die als dekkingsmiddel in de begroting wordt gebruikt. Het ten laste van de algemene reserve te
brengen nadelig rekeningresultaat en de voorgestelde resultaatbestemmingen worden hierop gekort. Dit betekent
dat van de algemene reserves een bedrag van € 8,2 mln. als beschikbare weerstandscapaciteit kan worden
ingezet.
Ad. B Vrij aanwendbare bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves kunnen worden opgesplitst in reserves die dienen om ongewenste schommelingen op
te vangen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht en overige reserves bestemd voor
voorgenomen bestedingen op basis van politiek-bestuurlijke besluitvorming. Bestemmingsreserves zijn vrij
aanwendbaar voor zover deze niet zijn belast met verplichtingen aan derden (het vrij aanwendbare gedeelte),
respectievelijk wanneer zij niet de functie hebben van een egalisatiereserve. De gedachte om
bestemmingsreserves voor het vrij aanwendbare gedeelte mee te nemen in de berekening van de beschikbare
weerstandscapaciteit is gebaseerd op de mogelijkheid die de Raad heeft om de bestemming van een
bestemmingsreserve te wijzigen en deze aan te wenden voor de dekking van een zich voordoende
risicogebeurtenis. Wanneer de rente op een bestemmingsreserve wordt toegerekend aan de exploitatie dan wordt
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de beschikbare weerstandscapaciteit naar beneden bijgesteld voor het aan de exploitatie toegerekende
rentebedrag vermenigvuldigd met de vastgestelde factor van 2,5 (zie idem onder ad A.). In de berekening van de
weerstandscapaciteit zijn de volgende bestemmingsreserves niet opgenomen vanwege het niet vrij aanwendbare
karakter van deze bestemmingsreserves:
BR nieuwbouw Schouwburg
BR verbouw/nieuwbouw Archiefdienst
BR Huisvesting Onderwijs
BR Gaswinstuitkering Essent
BR Flankerend personeelsbeleid
BR APPA, pensioenuitbetalingen wethouders
BR liquidatie-uitkering Brandweer
BR winstuitkering HNG
BR vervallen pachtopbrengsten Visdonk
BR onderhoud stedelijke waterpartijen
BR onderhoud civieltechnische kunstwerken
BR groot onderhoud en reconstructie wegen
BR onderhoud verhardingen
BR speelgelegenheden.
Deze reserves hebben in totaal per 31-12-2011 een omvang van ruim € 39,3 miljoen.
Bij aanwending van bestemmingsreserves, zal het effect daarvan op de (meerjaren-) begroting in verband met
wegvallende rentebaten voor de gewone dienst en het effect van de aanwending op de beschikbare
weerstandscapaciteit (en dus ook op het weerstandsvermogen), nadrukkelijk in de oordeelsvorming over de
betreffende aanwending worden betrokken.
Ad. C Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te
heffen belastingen Onroerend Zaak Belasting (OZB). De raad heeft de mogelijkheid om in geval van een risico
calamiteit de financiële gevolgen te dekken met een verhoging van de OZB. Aangezien er geen voorschriften
meer zijn met betrekking tot de hoogte van de OZB tarieven dient door de raad aangegeven te worden of en zo ja
in welke mate zij een dekkingstoeslag op de OZB voor risico‟s wil meenemen in de berekening van de
beschikbare weerstandscapaciteit. In de beleidsnota „risicomanagement en weerstandsvermogen‟, is vastgesteld
dat hiervoor 2% van het bedrag van de opgelegde OZB aanslagen in de jaarrekening op te nemen. We hebben
hiervoor een bedrag opgenomen van (2% van bruto € 11,1 mln. =) € 222.000.
Gezien het structurele effect van deze post wordt een kapitalisatiefactor toegepast van 2,5 (zie ook hierna bij
„onvoorzien‟). N.B. het betreft hier niet een daadwerkelijk ingevoerde lastenverhoging maar een berekend effect
van een eventuele belastingmaatregel in het kader van de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit.
Ad. D Post onvoorzien
De post onvoorzien wordt ook als weerstandscapaciteit aangemerkt. Het is een in de begroting opgenomen post,
waartegenover geen directe uitgaven geraamd staan en die ingezet wordt voor onvoorziene, incidentele
tegenvallers. Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag geraamd van € 225.000. Gezien het structurele effect
hiervan wordt, voor de berekening van de weerstandscapaciteit, dit bedrag eveneens gekapitaliseerd met de
genoemde factor 2,5.
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De beschikbare weerstandscapaciteit ziet er voor de gemeente Roosendaal per 31-12-2011 als volgt uit:

- Onbenutte belastingcapaciteit (OZB)
- Onvoorzien

kapitalisatiefactor structurele beschikbaarheid
totale weerstandscapaciteit exploitatie
weerstandscapaciteit vermogen
vrij aanwendbare algemene reserves:
-algemene reserve
-minus jaarrekeningresultaat en –bestemming
-algemene risicoreserve
-algemene saldireserve
-correctie bespaarde rente algemene reserve
kapitalisatiefactor 2,5

Begroting 2011
(per 31-12-2011)
188.000
225.000
----------------------413.000
2,5
----------------------1.033.000

Jaarrekening 2011
(per 31-12-2011)
222.000
225.000
----------------------427.000
2,5
----------------------1.067.000

1.500.000
0

9.663.000
-2.114.000
1.500.000
0

-1.085.000
-----------------------7.639.000

-830.000
----------------------8.219.000

514.000
30.531.000

2.612.000
25.439.000

-1.309.000
-----------------------29.736.000

-1.157.000
----------------------26.894.000

totale weerstandscapaciteit vermogen

37.375.000

35.113.000

totale weerstandscapaciteit

38.408.000

36.180.000

Vrij aanwendbare bestemmingsreserves:
-bestemmingsreserve grondexploitatie
-overige bestemmingsreserves
-correctie bespaarde rente bestemmingsreserves
kapitalisatiefactor 2,5

7.224.000

5.5
Het meerjarig perspectief van de weerstandscapaciteit
In het perspectief van de meerjarenbegroting blijft het niveau van de reserves redelijk stabiel. Er dient bij de
interpretatie daarvan wel rekening te worden gehouden met het relatief grote aandeel van de
bestemmingsreserves in de berekende weerstandscapaciteit. Aanwending van die reserves in de komende jaren
zal zich vertalen in een daling van de beschikbare weerstandscapaciteit. Vanzelfsprekend moet deze worden
afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit van dat moment.

5.6

De beoordeling van het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de volgende ratio en bedraagt per 31-12-2011:
Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

=

€ 36,2 mln
€ 19,4 mln

=

1,9

In de nota ‟beleid risicomanagement en weerstandsvermogen‟ is het streefgetal voor het weerstandsvermogen
vastgesteld op een minimale waarde van 1,0. De ratio van het weerstandsvermogen per 31-12-2011 voldoet met
de waarde 1,9 aan deze norm. Ten opzichte van het vorige meetmoment, de begroting 2012, is dit een verhoging
met 0,2. De beschikbare weerstandscapaciteit is iets hoger en het risicoprofiel is iets gedaald. Ten opzichte van
het jaarverslag 2010, is sprake van een verlaging met 0,1. De belangrijkste reden daarvan is een toename van
het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit).
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Financiering

Algemeen

Inhoud

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de Gemeente Roosendaal haar
activiteiten financiert alsmede de mate waarin wordt voldaan aan de eisen van de wet.

Hoofddoelstelling

Wij staan voor een transparante en duurzame wijze van financiering van onze
activiteiten.

Doelen

Als doelen zijn 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 en

het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO,
respectievelijk de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut.

Beleidskaders

Hieronder worden de relevante regelgeving en beleidsstukken vermeld.

Beleidskaders

Omschrijving

Vastgesteld

Wet Financiering Decentrale
Overheden (Fido)

Landelijk vastgestelde spelregels voor
financieringsactiviteiten van de decentrale
overheden.

Stb 2008, nr 536
d.d. 28-10-2008

Regeling tot wijziging van de
uitzettingen en derivaten decentrale
overheden (Ruddo)

Uitwerking van de Wet Fido in regels als
gevolg van de kredietcrisis.

Stb.2009, nr 65
d.d. 3-4- 2009

Financiële verordening gemeente
Roosendaal

Uitgangspunten voor het financieel beleid
alsmede de regels voor het financieel
beheer en voor de inrichting van de
financiële organisatie.
Verplicht op te stellen interne beleidsregels
hoe om te gaan met de treasuryfunctie
binnen de gemeente, o.a. omvattende het
aantrekken en uitzetten van geldmiddelen,
beleggingen en garantstellingen.
Dit beleidskader bevat de spelregels en
bevoegdhedenverdeling ten aanzien van
reserves en voorzieningen.
De gemeente heeft onderzoek gedaan
naar de toekomstige financieringsbehoefte
in de periode 2010-2015. Naast de grote
investeringsprojecten
en
de
grondexploitaties spelen de reguliere
aflossingen op de leningenportefeuille
daarbij
een
rol.
Er
is
een
investeringsbehoefte geduid van circa
€ 200 miljoen in die periode.

Raad 25-9-2008

Treasurystatuut 2009

Beleidskader
en
actualisatie
Reserves en Voorzieningen
Kaders
invulling
financieringsbehoefte 2010-2015

Gemeente Roosendaal

Actualisatie

Raad 20-1-2009

Raad Juni 2007

Jaarlijks

College van B&W
d.d.27-9-2010 en
commissie
Bestuur d.d. 8-122010
(kennisneming)

De
financieringsbehoefte wordt
gespreid
ingevuld.
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Wat hebben we bereikt en wat hebben er voor gedaan.
Treasurystatuut

Op basis van de wijzigingen in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido), die op 28 oktober 2008
door de Eerste Kamer is aangenomen, is het Treasurystatuut 2009 van de gemeente Roosendaal eind 2008 door
het College vastgesteld en ter kennisneming aan de Raad aangeboden.

2.2

Kasgeldlimiet (renterisico met betrekking tot de korte schuldpositie)
 Renterisico vlottende schuld

Het financieren van de gemeentelijke activa en exploitatie door middel van kortlopende geldleningen heeft twee
voordelen:
a. er kan snel worden ingespeeld op mutaties in de financieringsbehoefte;
b. het is bij een normale rentestructuur - waarbij het aantrekken van lange geldleningen duurder is dan korte
geldleningen - een relatief goedkope financieringsvorm.
Tegenover deze voordelen staat echter het nadeel van de korte rentevastheid. Deze eigenschap zorgt ervoor dat
de gemeentelijke exploitatie gevoelig wordt voor schommelingen in de rentestand. Met de bedoeling deze
rentegevoeligheid te beperken is door de wetgever de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet stelt een
maximum aan de omvang van de netto vlottende schuld. Er is sprake van een overschrijding van de kasgeldlimiet
wanneer het kwartaalgemiddelde van de netto vlottende schuld gedurende twee opeenvolgende kwartalen hoger
is dan de berekende limiet. Het percentage voor deze limiet is bepaald op 8,5% van de primitieve
begrotingsomvang. Voor 2011 bedroeg de kasgeldlimiet € 18.207.000. Deze limiet is in 2010 tweemaal en in
2011 eenmaal overschreden. Daarom is op 15 februari 2011 voor € 30 miljoen aan vaste financieringsmiddelen
aangetrokken, verdeeld over twee fixeleningen van € 15 miljoen: één met een looptijd van 5 jaar tegen 2,990% en
één met een looptijd van 10 jaar tegen 3,949%. Op 8 april 2011 is wederom voor € 30 miljoen aan vaste
financieringsmiddelen aangetrokken in de vorm van een lineaire lening met een looptijd van 15 jaar met
kwartaalaflossingen tegen 4,280%.
Onderstaande tabel geeft aan de wijze waarop de kasgeldlimiet wordt berekend:
Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Omvang Programmabegroting
1. Toegestane kasgeldlimiet
in procenten *
in euro‟s
2. Omvang vlottende schuld ( < 1 jaar)
Opgenomen gelden
Schuld in rekening courant
Gestorte gelden door derden
Overige gelden
3. Vlottende middelen (< 1 jaar)
Contante gelden in kas
Tegoeden in rekening courant
Overige uitstaande gelden
Toets kasgeldlimiet
4. Totaal netto vlottende schuld
(Vlottende schuld minus vlottende middelen)
5. Toegestane kasgeldlimiet (1)
6. Ruimte + / overschrijding -/-

Gemeente Roosendaal

e

e

e

e

Begroting
2011
214.205

1 kw

2 kw

3 kw

4 kw

214.205

214.205

214.205

214.205

8,5%
18.207

8,5%
18.207

8,5%
18.207

8,5%
18.207

8,5%
18.207

25.000

25.000
15.497

5.000
3.406

0
0

0
811

-2
-3

-5
- 76

-6
- 2.492

-7
- 7.637

-8
- 2.495

24.995

40.416

5.908

-/- 7.644

-/- 1.692

18.207
18.207
-/- 6.788 -/- 22.209

18.207
+ 12.299

18.207
+25.851

18.207
+ 19.899
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 Rentekostenverdeling
De gemeente kent op concernniveau een rentebudget (hulpkostenplaats Rente), waarop alle interne en externe
renteverrekeningen worden verantwoord. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de rentekosten en opbrengsten in 2011 ten opzichte van zowel de begroting 2011 als de jaarrekening 2010.

Programma
begroting en
rekening
(x € 1.000)
Vaste Schuld
Vlottende schuld
Reserves en
voorzieningen
Resultaat
Rentelasten

Lasten
Programma
Rekening Begroting Rekening begroting en
2010
2011
2011 rekening
(x € 1.000)
2.069
1.730
3.501 Uitzettingen
211
2.355
158 Grondexploitaties
Doorberekende
4.851
3.916
4.214 rentelasten
408
7.131
8.001
8.281 Rentebaten

Baten
Rekening Begroting Rekening
2010
2011
2011
2.297

1.932

46
2.318

4.834

6.069

5.917

7.131

8.001

8.281

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 de interne renteverrekeningen wordt het Beleidskader
Reserves en Voorzieningen 2007 gehanteerd. De renteomslag op basis van de werkelijke cijfers bedroeg 4,21%.
Aangezien tegen de begrote rente van 4,5% is doorbelast is een renteresultaat van € 408.000 ontstaan, dat ten
gunste van Programma 12 is gebracht.

2.3

Boekwaarde gemeentelijke investeringen

De boekwaarde van de gemeentelijke investeringen bestaat uit de oorspronkelijke investeringen verminderd met
de plaatsgevonden afschrijvingen. Die boekwaarde bedraagt per 31 december 2011 € 198,6 miljoen (in 2010
€ 185,4 miljoen), waarvan € 63,4 miljoen (in 2010 € 51,4 miljoen) betrekking heeft op grondexploitaties.
De boekwaarde van de gemeentelijke investeringen per 31 december 2011 is als volgt gefinancierd:
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Interne financieringsmiddelen
Externe financieringsmiddelen (langlopende
geldleningen en waarborgsommen)
Totaal aan Financieringsmiddelen

2.4

Rekening 2010

Rekening 2011

99.364

94.017

45.388
144.752

98.339
192.356

Financieringstekort

Zoals uit het bovenstaande blijkt is er per 31 december 2011 een financieringstekort van € 6,3 miljoen (per ultimo
2010 € 40,7 miljoen). In deze financieringsbehoefte wordt, afhankelijk van de renteontwikkelingen op de geld- en
kapitaalmarkt en de hoogte van de toegestane kasgeldlimiet, in de loop van 2012 voorzien door het aantrekken
van vaste financieringsmiddelen.

2.5


Vaste schuld
Mutaties vaste schuld

Vaste schuld ontstaat wanneer geldleningen worden aangegaan met een rentetypische looptijd van 1 jaar of
langer. Dergelijke leningen worden in het algemeen aangegaan wanneer de liquiditeitsplanning aangeeft dat er
sprake is van een structurele financieringsbehoefte.
Het gemiddelde rentepercentage op de leningenportefeuille daalt gestaag en was per 31 december 2011 3,926%
(per 31 december 2010 4,083%).
In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) is bepaald voor welk gedeelte de gemeente in de
financieringsbehoefte mag voorzien met korte termijn financiering, die bij een normale rentestructuur voordeliger
is dan vaste (lange) financiering. Zie de desbetreffende passage over de kasgeldlimiet hiervoor onder 2.2.
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Renterisico vaste schuld

In de Wet FIDO is onder andere de zogenaamde renterisiconorm met betrekking tot de vaste schuld opgenomen.
Deze norm dient decentrale overheden aan te zetten tot het spreiden van hun langetermijn renterisico door
rekening te houden met de normstelling van de leningenportefeuille en de verschillende rentetypische looptijden.
De ruimte tot de renterisiconorm geeft aan voor welk bedrag nieuwe leningen kunnen worden aangetrokken ten
behoeve van consolidatie van geldleningen en herfinanciering.

Variabelen Renterisico(norm)
(bedragen x € 1.000)
(1) Rente herzieningen
(2) Aflossingen
(3) Rente risico (1+2)

Rekening
2010

2.6


Rekening
2011

0
7.207
7.207

0
6.299
6.299

0
7.299
7.299

44.311
37.104

42.841
36.542

42.841
35.542

221.557
20%
Gemeente
44.311

214.205
20%
Gemeente
42.841

214.205
20%
Gemeente
42.841

(4) Renterisiconorm
(5a)=(4>3)Ruimte onder de renterisiconorm
(5b)=(3>4)Overschrijding renterisiconorm
Berekening renterisiconorm
(4a) Begrotingstotaal
Percentage
(4b) Regeling
(4) = (4a X 4b /100) Renterisiconorm

Begroting
2011

Vaste uitzettingen
Mutaties vaste uitzettingen

Vaste uitzettingen zijn door de gemeente verstrekte geldleningen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of
langer. Dergelijke leningen worden enerzijds verstrekt in het kader van de publieke taakuitoefening, anderzijds in
perioden waarin er sprake is van een liquiditeitsoverschot. Momenteel is geen sprake van liquiditeitsoverschot.
Onderstaand is onze “beleggingsportefeuille” opgenomen:
Omschrijving (bedragen x € 1 miljoen)
Vaste uitzettingen per 1 januari
leningen i.v.m. de publieke taak
leningen i.v.m. overtollige liquiditeiten
Ontvangen aflossingen resp. uitzettingen
leningen i.v.m. de publieke taak
leningen i.v.m. overtollige liquiditeiten
Vaste uitzettingen per 31 december
leningen i.v.m. de publieke taak
leningen i.v.m. overtollige liquiditeiten

Rekening 2010

Begroting 2011

Rekening 2011

€ 12,7
€
0

€ 11,5
€
0

€ 13,1
€
0

€ 1,2
€
0

€ 1,5
€
0

€
€

1,2
0

€ 11,5
€
0

€ 10,0
€
0

€

11,9
0

€

De aflossingen op leningen in het kader van de publieke taak vloeien vrijwel volledig voort uit de door de
verschillende geldnemers aangegane lineaire aflossingsverplichtingen.
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2.7 Debiteurenrisico
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.
In onderstaand overzicht staan de partijen vermeld aan wie door de gemeente Roosendaal in het verleden
geldleningen zijn verstrekt, evenals de restantschuld per 31 december 2011 en de ontstaansgrond van de
leningen.
Geldnemer
(bedragen x € 1 miljoen)
ARAMIS
ABN-AMRO Bouwfonds
Zwembad de Stok
Leningen WWB
Krediethypotheken WWB
Leenbijstand WWB
Gemeenteambtenaren
Startersleningen
Monumentenfonds NV
TOTAAL

1 januari 2011

31 december 2011

3,2
0,5
6,2
0,6
0,2
0,8
0,1
0,5
1,0
13,1

2,0
0,3
5,9
0,6
0,2
0,4
0,1
1,4
1,0
11,9

Ontstaansgrond/opmerkingen
Privatisering
Volkshuisvesting
Verzelfstandiging
Uitvoering WWB
Uitvoering WWB
Uitvoering WWB
Arbeidsvoorwaarden
Volkshuisvesting
Deelneming in NV

NB: De stand per 1 januari 2011 wijkt af van de stand per 31 december 2010, omdat in voorgaande jaren de
leningen, verstrekt in het kader van de WWB, ten onrechte niet waren vermeld.
Ten aanzien van geldleningen die verstrekt zijn in het kader van de publieke taak speelt het debiteurenrisico in
feite een ondergeschikte rol. Volgens de besluitvorming is aan het maatschappelijke belang van het verstrekken
van dergelijke leningen een hogere prioriteit toegekend dan aan het begeleidende financiële risico (een
constatering, die overigens ook geldt ten aanzien van de gegarandeerde geldleningen).
Ten aanzien van geldleningen die verstrekt zijn in verband met het ontstaan van een liquiditeiten overschot is het
debiteurenrisico wel een factor van belang. Het betreft immers gemeenschapsgeld waarvoor zich op den duur na aflossing - weer nieuwe aanwendingsmogelijkheden aandienen. Behoud van de hoofdsom is daarom
noodzakelijk. Het uitzetten van dergelijke gelden gebeurt conform het treasurystatuut op prudente wijze en dus
uitsluitend bij zeer kredietwaardige partijen. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) kan als zodanig
gekwalificeerd worden. De BNG beschikt over de hoogst mogelijke rating (triple A). Bij deze partij is dus niet of
nauwelijks sprake van enig debiteurenrisico. In 2011 hadden wij overigens geen liquiditeitsoverschotten en
hebben wij derhalve geen uitzettingen bij banken gedaan.

Gemeente Roosendaal

91

Jaarverslag 2011

Gemeente Roosendaal

Paragraaf 3 - Financiering

92

Paragraaf 4 – Onderhoud kapitaalgoederen

Jaarverslag 2011

Paragraaf 4.
1.

Onderhoud Kapitaalgoederen

Algemeen

Inhoud
paragraaf

Hoofddoelstelling

In deze paragraaf „Onderhoud Kapitaalgoederen‟ wordt een dwarsdoorsnede van de programmabegroting gepresenteerd. Er wordt inzicht gegeven in de beleidskaders voor het
onderhoud van de grootste groepen kapitaalgoederen, de kwaliteitsindicatoren, de mate van
realisatie ten opzichte van de gewenste kwaliteitsniveaus alsmede de vertaling naar de
programmabegroting 2011 en meerjarenraming. Voorts worden, als verbijzondering van
paragraaf 2 „Risico‟s en weerstandsvermogen‟, de belangrijkste risico‟s beschreven die
samenhangen met het beheer en onderhoud van het openbare gebied.

Het duurzaam in stand houden en op de juiste tijd vervangen van kapitaalgoederen en daarmee
het eventuele risico van kapitaalvernietiging tegengaan.

Doelen





Beleidsvelden

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 burgers);
Wij brengen optimaal flexibiliteit aan in de begroting door beperking van kapitaallasten;
Wij hanteren realistische afschrijvingstermijnen.

Deze paragraaf omvat de volgende beleidsvelden:
a)
Rioleringen;
b)
Verhardingen en groen;
c)
Openbare verlichting;
d)
Verkeersregelinstallaties;
e)
Speelvoorzieningen;
f)
Civieltechnische kunstwerken;
g)
Gemeentelijke en stedelijke waterpartijen;
h)
Gemeentelijke gebouwen;
i)
Buitensportaccommodaties;
j)
Binnensportaccommodaties.

Beleidskaders
Dit onderdeel geeft per kapitaalgoed aan in welke mate het beleid is vastgesteld en vastgelegd
in de vorm van een bestuurlijk geaccordeerd beleidsdocument. Onderstaande tabel geeft aan in
hoeverre er een beleids- of beheerplan is opgesteld en of er voldoende budget beschikbaar is
voor de uitvoering van het plan:

a.

b.

Regelgeving

Doelstelling

Vastgesteld
Wanneer?

Gemeentelijk beleid
(beleidsplan/beheerplan)
Rioleringen
Gemeentelijk Rioleringsplan
(Verbreed GRP)
Verhardingen en groen
Beheerbeleid Verhardingen en
Groen (BVG)

beleidsplan voor aanleg en beheer van de
gemeentelijke riolering

2009,
voor de periode 2010-2013

Vaststellen kwaliteitsprofielen voor de
technische staat en de verzorgingsgraad
van verhardingen en groen

2001,
voor de periode 2001-2008
Het BVG is voor de planvorming
van OPR en OPOR nog steeds
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Regelgeving

c.

d.

e.

f.

g.

Openbare Verlichting
Beleidsplan
Openbare
verlichting

Verkeersregelinstallaties
Beheerplan
verkeersregelinstallaties

Speelvoorzieningen
beleidsnota
Speelvoorzieningen

Civieltechnische
kunstwerken
Beleidsplan
civieltechnische
kunstwerken

Gemeentelijke waterpartijen
Baggerplan

Waterplan

h.

Gemeentelijk beleid
(beleidsplan/beheerplan)
Gemeentelijke gebouwen
Bedrijfsplan gebouwenbeheer

Doelstelling

Vastgesteld
Wanneer?
als beleid aangehouden. In
2012 wordt nieuw (integraal)
beleid vastgesteld: IBOR

Tegen acceptabele kosten een energiezuinige en milieuvriendelijke openbare
verlichtingsinstallatie duurzaam in stand
houden voor de leefbaarheid, de sociale
veiligheid en de verkeersveiligheid.

1998,
voor de periode 1998-2002.
Beleid openbare verlichting
wordt opgenomen in IBOR.

De beleidsuitgangspunten, die richting
geven aan het kwaliteitsniveau en de
onderhouds- en vervangingsmaatregelen
aan verkeersregelinstallaties

2006,
voor de periode 2007-2010.

Beleid legt vast dat alle speelvoorzieningen
(toestellen en ondergrond) voldoen aan het
Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen.

2003,
voor de periode 2003-2009
Nieuw Beleid wordt in 2012
vastgesteld waarbij het
uitgangspunt zal zijn om de
kwaliteit en de kwantiteit af te
stemmen op de beschikbare
middelen.

De beleidsuitgangspunten, die richting
geven aan het kwaliteitsniveau van het
onderhoud.

In 2011 zijn de benodigde
middelen t.b.v. civieltechnische
kunstwerken opgevoerd in de
meerjarenbegroting. Daarmee
zijn voor de eerstkomende jaren
middelen beschikbaar om te
beginnen met het wegwerken
van het achterstallig onderhoud.

Beheer en onderhoud van een aantal
gemeentelijke
waterpartijen
is
hierin
vastgelegd.
De
beleidsuitgangspunten
voor
het
watersysteem en waterketen.

2003,
voor de periode 2003-2012

Organisatorisch stelsel gericht op het in
stand houden en exploiteren van vastgoed
Implementatie van het bedrijfsplan.

Implementatie Bedrijfsplan
Operationeel
Programma
Vastgoed (OPV) 2009-2011

i.

Binnensportaccommodaties
Zie Gemeentelijke gebouwen
Vervangingsplan
sporttoestellen 2005-2015

Gemeente Roosendaal

De uitvoering hiervan is
opgegaan in het verbreed GRP
en in de GWEL projecten

2001

2002
Bevat de programmering van het onderhoud
aan de structurele gemeentelijke gebouwenportefeuille, gebaseerd op instandhouding
van het vastgoed teneinde kapitaalvernietiging te voorkomen en contractuele overeenkomsten na te komen.

2009,
voor de periode 2009-2011

Bevat de programmering van maatregelen
voor het waarborgen van de functionaliteit
en veiligheid van de sporttoestellen in de

2005,
voor de periode 2005-2015
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Regelgeving

Doelstelling

Vastgesteld
Wanneer?

gymzalen
j.

Buitensportaccommodaties
Beleidskader
buitensportaccommodaties
Beheerplan
buitensportaccommodaties
2008-2012

1.
2.

duidelijkheid over wat gebruikers krijgen
ontwikkelingsprogramma
accommodaties
Bevat de programmering van het jaarlijkse
en meerjarig onderhoud aan de sportparken,
gebaseerd op het basisniveau zoals vastgesteld in het beleidskader buitensportaccommodaties.

2006

2008,
Voor de periode 2008-2012

In de programmabegroting 2012 is aangekondigd dat de beleidskaders met betrekking tot het
beheer van de openbare ruimte dienen te worden herijkt. Daartoe wordt in 2012 het Integraal
Beheerbeleid Openbare Ruimte (IBOR) opgesteld. Anders dan het Beheerbeleid Verhardingen
en Groen (BVG) behelst het IBOR alle zichtbare onderdelen van de openbare ruimte. Naast
verhardingen en groen zullen hierin ook het beheer van waterpartijen, straatmeubilair,
verkeersvoorzieningen,
civieltechnische
kunstwerken,
openbare
verlichting
en
speelvoorzieningen worden betrokken, alsmede het reinigen van de openbare ruimte. Centraal
staat in het IBOR het nieuwe Roosendaals Kwaliteitsprofiel, waarin voor een zestal te
onderscheiden structuur-elementen de beeldkwaliteiten en bijbehorende middelen in beeld
gebracht aan de hand van de landelijke CROW-methode.

2.

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze paragraaf geeft - waar mogelijk - inzicht in de mate van doelbereik en de belangrijkste risico‟s. We beperken
ons hierbij tot die groepen van kapitaalgoederen, waarvan de mate van doelbereik middels evaluatie is
vastgesteld.
a.

rioleringen

Kengetallen

Jaarrekening
2010

Jaarrekening
2011

Lengte rioleringen in km

480

490

490

Persleiding drukriolering in km

130

132

132

Aantal rioolgemalen
Aantal drukrioolgemalen
Aantal tunnelgemalen

64

67

67

600

600

600

9

9

9

Aantal drainagegemalen

9

9

9

Aantal bergbezinkbassins

10

13

13

28.000

28.000

28.000

107.090

121.934

121.934

Aantal kolken
lengte drainagesysteem
Gewenste
Kwaliteit

Begroting
2011

Vastgelegd in verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2010-2013. In dit plan zijn de
zorgplichten voor het afvalwater, hemelwater en grondwater opgenomen waarbij rekening is
gehouden met het inwerkingtreden van de Wet gemeentelijke watertaken per 1 januari 2008.
De kwaliteit van de riolering is volgens de NEN 3398 te verdelen in 3 categorieën, namelijk:
goed, waarschuwingsmaatstaf, ingrijpmaatstaf. De riolen met een waarschuwingsmaatstaf
worden gemonitord in het inspectieprogramma. De maatregelen om in te grijpen worden
opgenomen in het OPR en OPOR.
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Uitvoering vastgelegd in operationele plannen, te weten:

Het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OPOR). Hierin wordt het planmatig,
cyclisch onderhoud aan verhardingen en riolen omschreven, waarin veelal maatregelen
aan groen, straatmeubilair, drainages, openbare verlichting e.d. meeliften.

Operationele Plannen Reconstructies (OPR). Hierin staan de grote, integrale reconstructies
van de openbare ruimte.

Operationele Plannen Renovatie Gemalen (incl. persleidingen). Hierin worden de gemalen
en persleidingen planmatig op de gewenste kwaliteit gehouden, waarbij de doelen uit het
VGRP leidend zijn en de technische betrouwbaarheid een maatstaf is.

Onderhoudsbestek kolken, waarbij de doelen uit het VGRP leidend zijn.
Huidige
Kwaliteit

De kwaliteit van de riolering is op het gewenst niveau gebracht.
In 2009 is bij het opstellen van het VGRP de kwaliteit van de riolering getoetst aan de
maatstaven van de NEN 3398. Uit deze toets is gebleken dat 26% van de riolering een goede
kwaliteit heeft. 62% van de riolering heeft een waarschuwingsmaatstaf en 12% heeft een
ingrijpmaatstaf. Jaarlijks wordt 10% (ca. 49 km) van de riolering gereinigd en geïnspecteerd.
De inspectieresultaten worden beoordeeld, uit beoordelingsresultaten worden maatregelen
gegenereerd die worden opgenomen in het OPR (vervangingen) en OPOR (reparaties). Riolen
met een waarschuwingsmaatstaf worden gemonitord in het inspectieprogramma.
Het grondwatermeetnet in de Gemeente Roosendaal is, in samenwerking met 8 andere
gemeenten, herzien en opnieuw ingericht om een gebiedsdekkend overzicht te krijgen van het
stedelijke gebied in alle kernen. Als uit de meetresultaten van het grondwatermeetnet blijkt dat
in bepaalde gebieden de grondwaterstand structureel te hoog is, worden de te nemen
maatregelen opgenomen in het OPR of OPOR.
De huidige kwaliteit van de gemalen, zijnde drukrioolgemalen, rioolgemalen, drainagegemalen,
bergbezinkbassins, vijvergemalen en tunnelgemalen, is goed te noemen en voldoet aan de
gestelde eisen betreffende betrouwbaarheid en veiligheid. Van de persleidingen is
geconstateerd dat 60% een goede kwaliteit heeft, 35% valt onder de waarschuwingsmaatstaf
en 5% dient vervangen te worden. Dit wordt waar mogelijk gecombineerd met
reconstructieprojecten.

Risico’s

Door het KNMI en andere deskundigen is geconstateerd dat het aantal extreme regenbuien
toeneemt. Dit vereist gedegen kwaliteitsonderzoek van rioolstelsels en adequaat ingrijpen om
het normaal functioneren te kunnen waarborgen.
De afgelopen jaren is de doorlooptijd van het beoordelen van de resultaten van rioolinspecties
te lang geweest. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan bij de voorbereiding en uitvoering van de
noodzakelijke reparaties. In 2011 is een proeftraject van 2 jaar opgestart om het inspectie- en
reinigingsprogramma op efficiëntere manier uit te voeren. Doelstelling van dit proeftraject is de
doorlooptijd van het inspecteren en beoordelen te verkorten, zodat reparaties sneller na
inspectie kunnen worden uitgevoerd. De eerste resultaten van de proef zijn positief. De
resultaten van de proef zullen worden gebruikt om voor het jaar 2013 het inspectie- en
reinigingsprogramma aan te besteden. De eerder opgelopen achterstanden worden langzaam
ingelopen. De verwachting is dat in de eerste helft van 2013 alle achterstanden zijn
weggewerkt.
In het huidige VGRP zijn geen middelen gereserveerd om de persleidingen die een
ingrijpmaatstaf hebben te vervangen. Er zal er een vervangingsplanning worden opgesteld.
Deze vervangingsplanning zal worden meegenomen in het kostendekkingsmodel van het
nieuwe VGRP.

Financiële
consequenties Riolering kent een gesloten financieringsstructuur, waarbinnen alle baten uit de rioolheffing en
lasten van het beheer en onderhoud worden verantwoord. Met de vaststelling van het VGRP is
gekozen om de investeringen op verbetering te kapitaliseren en de vervangingsinvesteringen in
een keer te onttrekken aan de voorziening riolering teneinde de stijging in rioolheffing te
minimaliseren (voorheen werden alle investeringen eenmalig onttrokken). Door de vastgestelde
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levensduur van de bestaande riolering in samenhang met de aanlegdata en de keuze van
kapitaliseren zullen de lasten van de investeringen de komende jaren lager zijn dan de
inkomsten uit de rioolheffing, waardoor de voorziening in volume zal groeien. In het VGRP is
tevens berekend dat de groei van de voorziening noodzakelijk is om de grote investeringen na
2030 te kunnen bekostigen. In 2011 is gestart met het opzetten van een model om de
ontwikkelingen in de kosten en de gevolgen voor het rioolrecht te kunnen volgen.
In 2011 heeft een aantal calamiteiten plaatsgevonden waarbij het nodig was om riolen acuut te
vervangen. Deze calamiteiten hebben zich voorgedaan in de Gezellelaan, President
Kennedylaan en Borchwerf. De kosten zijn verantwoord binnen de rioolexploitatie. Binnen de
regio zal samengewerkt gaan worden in de afvalwaterketen tussen gemeenten en waterschap.
Hier zijn landelijk afspraken over gemaakt in het Bestuursakkoord Water 2011. De gemeente
Roosendaal zoekt samenwerking met de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom,
Steenbergen, Moerdijk en Halderberge en het Waterschap Brabantse Delta. Het afgelopen jaar
is gebruikt om de basis voor de samenwerking op te zetten. In 2012 zullen definitieve afspraken
over de samenwerking worden gemaakt.

b. Verhardingen en groen
Kengetallen

WEGEN
Aantal m2 verhardingen
Oppervlakte in m2
Rijbanen (*)
Verhard
Onverhard
Fietspaden (*)
Voetpaden(*)
*conform gegevens nieuw GBI
GROEN
aantal ha openbaar groen
aantal bomen (stuks)
Beplanting m2
struiken
plantenperken
plantenbakken
Gras m2
gazon
hooiland
dierenweide
Landschappelijk: m2
landschappelijke elementen

Gewenste
Kwaliteit

Jaarrekening
2010

Begroting
2011

Jaarrekening
2011

4.811.507

4.632.027

4.647.268

2.956.553

2.956.553

372.526
944.514

372.526
944.514

3.163.659
3.025.350
138.309
385.176
934.584

Jaarrekening
2010
383

Begroting
Jaarrekening
2011
2011
386
400

45.662

46.750

45.716

1.599.143
5.097
50
2.225.460
1.082.301
1.129.571
13.588

1.501.500
4.650
50

1.508.715
5.064
49

1.188.000
1.132.800
13.600

1.142.313
1.303.036
0

738.000

738.000

814.248

De gewenste kwaliteit van de openbare ruimte is vastgelegd in het Beheerbeleid Verhardingen
en Groen waarin 26 doelstellingen zijn opgenomen om die kwaliteit te bereiken en te behouden.
Daarvoor zijn voor verhardingen de volgende meerjarenplannen opgesteld:

Het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OPOR). Hierin wordt het planmatig,
cyclisch onderhoud aan verhardingen en riolen omschreven voor een periode van drie jaar
waarin veelal maatregelen aan groen, straatmeubilair, openbare verlichting e.d. meeliften.

Operationele Plannen Reconstructies (OPR). Hierin staan de grote, integrale reconstructies
van de openbare ruimte voor een periode van vier jaar met een doorkijk naar later.
Daarnaast wordt getracht de kwaliteit op niveau te houden via:

Het uitvoeringsprogramma, gericht op het kort cyclisch (straatvegen, onkruidbestrijding,
snoeien, maaien, etc.) en meldingen gerelateerde onderhoud aan de openbare ruimte
(overhangende takken, losliggende tegels, illegaal stort, zwerfvuil en bladafval, etc.).
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Huidige
kwaliteit

Onderstaand schema geeft per structuurelement het kwaliteitsprofiel weer (gemeten in 2009)
voor wat betreft het groen en de verzorgingsgraad van verhardingen op basis van
steekproeven. Eind 2008 en begin 2009 zijn alle verhardingen geïnspecteerd volgens de
landelijke CROW-methode van rationeel wegbeheer. Deze gegevens staan in de kolommen
over de technische staat van verhardingen. Eind 2010 en begin 2011 is de tweejaarlijkse
inspectie van de wegen wederom uitgevoerd.
Het college heeft in 2010 besloten om een aantal landbouwgronden, bospercelen, heide en
openbare paden en boerderijen op het landgoed Visdonk te verkopen. Waardoor het areaal
bossen Visdonk en heideterreinen in 2010 is verdwenen.
In het kader van de uitvoering van de Groenbeheervisie zijn delen van het openbaar groen
omgevormd van plantsoen naar gazon of van onderhoudsintensief plantsoen naar extensief te
onderhouden plantsoen.

Roosendaals kwaliteitsprofiel gemeten kwaliteit 2008 (groen) /wegen: 2011
Structuurelement
centra
hoofdstructuur
woongebieden
bedrijventerrein
Beheeraspect
voorziening
technisch verzorging technisch verzorging technisch verzorging Technisch verzorging
Verharding / groen
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
1. zeer goed
2. goed
0
0
x0
0
0
0
0
0
0
3. basis
0
0
0
4. minimaal
5. slecht
0
0
0
0

Structuurelement
Beheeraspect
voorziening
Verharding / groen
1. zeer goed
2. goed
3. basis
4. minimaal
5. slecht

accenten
technisch
V
G

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

Roosendaalse kwaliteitsprofiel

Risico’s

wegen buitengebied

verzorging technisch verzorging technisch verzorging technisch verzorging
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G

0

Huidige kwaliteit 2011

hoofdwegen
buitengebied

parken

0

0
0

V

Verhardingen

G

Groen

x

Kwaliteitsdoel centrum Roosendaal

In het collegeprogramma is de Majeure Opgave „Aanpak achterstallig onderhoud verhardingen‟
(MOV) opgenomen waarbij de achterstand bij het onderhoud aan de openbare verhardingen in
de periode 2009-2013 wordt weggewerkt. Het college heeft hiervoor in eerste instantie,
conform de raming in 2008, 15 miljoen beschikbaar gesteld. In 2009 en 2010 zijn de eerste
twee jaar van de MOV volledig volgens planvorming uitgevoerd. De relatief strenge winter van
2009-2010 heeft, evenals de winter van 2010-2011, extra schade veroorzaakt aan de asfaltverhardingen, met name op plaatsen met achterstallig onderhoud. Daarbij is op diverse locaties
gebleken dat meer en zwaardere maatregelen nodig waren dan in eerste instantie was
voorzien, met als gevolg hogere kosten, en het één of meerdere jaren uitstellen van elders
gepland onderhoud. Dit heeft zelfs overheveling van meerdere straten naar het
reconstructieprogramma OPR tot gevolg gehad waardoor de werkvoorraad van het OPR
gegroeid is.
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Bij een bestuurlijke heroverweging is het bedrag voor de MOV voor de periode 2011-2013 terug
gebracht van ruim 11 miljoen naar 6 miljoen. Het in de laatste drie jaren van de MOV geplande
herstel van elementenverhardingen is vanwege de benodigde bezuinigingen volledig komen te
vervallen. Bij uitstel van onderhoud zullen de schades in ernst en omvang toenemen en leiden
tot verhoogde uitgaven, maar dat heeft bij elementenverhardingen financieel minder gevolgen
dan het niet uitvoeren van asfaltonderhoud. Uitstel van onderhoud aan asfaltverhardingen leidt
snel tot het uitvoeren van zwaardere maatregelen met exponentieel groeiende kosten. Daarom
wordt aan die laatste verhardingen prioriteit gegeven. Begin 2012 vindt de aanbesteding plaats.
Financiële
Consequenties Op basis van de technische staat van de verhardingen wordt het maatregelenpakket bepaald.
De prioritering van maatregelen via OPOR (structureel onderhoud) of OPR (reconstructies)
hangt verder samen met de technische staat van de overige disciplines in de openbare ruimte
(zoals riolering, openbare verlichting, openbaar groen, etc.), maatschappelijke aspecten, en
planvorming van derden. Zowel in het OPOR als het OPR wordt de planning van de benodigde
uitvoeringsmaatregelen geleid door de beschikbare financiële middelen. Zoals reeds
vastgesteld is er een achterstand in het behalen van de gewenste BVG-kwaliteit. De
beschikbare middelen zijn niet toereikend. Daarom is in 2009 de majeure opgave verhardingen
MOV gestart om het achterstallig onderhoud aan verhardingen sober en doelmatig weg te
werken. Er zal minder achterstallig onderhoud kunnen worden weggewerkt dan gepland omdat
de financiering van de majeure opgave vanaf 2011 met name ten aanzien van de
elementenverhardingen teruggedraaid is.
Via de geactualiseerde cijfers van het Beheerbeleid Verhardingen en Groen is becijferd dat per
jaar aan onderhoudsmiddelen voor de verhardingen circa € 4 miljoen nodig is. Het tekort op de
beschikbare middelen vanaf 2014 bedraagt circa € 2,8 miljoen per jaar. Prioritering vindt plaats
aan de hand van de criteria veiligheid en duurzaamheid.

c. Openbare verlichting (OV)
Kengetallen

OPENBARE VERLICHTING
aantal echte OV aansluitpunten
Aantal overige aansluitpunten op het OV-net
( abri‟s, PA, stadsplattegronden, verkeerszuilen)
Aantal lichtpunten
Energieverbruik in kW/jaar

Jaarrekening
2010

Begroting
2011

Jaarrekening
2011

15.272

16.000

15637

235

148

169*

17.689

19200

17625**

3.781.226

3.860.000

3.960.537

Het totaal aantal branduren openbare
70.202.115
72.000.000
72.155.887
verlichtingsinstallatie op basis van
GBI
*
gegevens: 1095/jaar avondbrander en
4165/jaar
nachtbrander
en
8760/jaar
I
continuebranders.
n
2011 zijn er extra abri‟s bijgeplaatst, waardoor het aantal sneller is toegenomen dan verwacht.
** Het aantal aansluitingen is toegenomen, maar door de vervanging van de oude armaturen in
Kroeven, Langdonk en Kortendijk (meerdere lampen in 1 armatuur, naar 1 lamp per armatuur)
is het aantal lichtpunten (lampen) verminderd.
Gewenste
Kwaliteit

De kwaliteit is vastgelegd in het huidige OV-beleidsplan.
In 2010 is, mede door de snel veranderende lichttechnieken, de aandacht voor
energiebesparing en het voorkomen van sociaal onveilige situaties, de roep ontstaan om de
huidige richtlijn te gaan aanpassen. Nu het operationeel beheerplan 2006-2009 is afgerond,
weten we wat we hebben staan en kennen we de kwaliteit. In 2010 is gestart met het opstellen
van een nieuw beleidsplan voor de openbare verlichting. Voor de opzet zullen we gebruik
maken van het model beleidsplan openbare verlichting van de NSVV (Nederlandse Stichting
Voor Verlichtingskunde). Dit model gaat uit van de driedeling, beleid-beheer-realisatie.
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Ruim een kwart van de installaties voldoet, volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR)
“Kwaliteitscriteria openbare verlichting” niet aan de technische eisen. De technische levensduur
van deze onderdelen is daarmee verstreken.
Sinds 2007 zijn we gestart met het inzichtelijk maken van het aantal storingen, verdeeld in 7
meldingscategorieën: aanrijdingen, diversen, loos alarm, ouderdom, storing, vernieling en
stormschade. Daarnaast onderzoeken we verder de storingen op mastniveau, armatuurniveau
en lampniveau.
Uit deze maandelijkse metingen blijkt, dat meer dan de helft van de maststoringen wordt
veroorzaakt door aanrijdingen en vernielingen, driekwart van de armatuurstoringen is
veroorzaakt door de ouderdom van het armatuur en bijna driekwart van de lampvervangingen is
veroorzaakt door de ouderdom van de lamp. Doordat we de lampvervanging zijn gaan inrichten
op lampniveau, is de lampuitval teruggedrongen. Vanaf 2010 zijn we gestart om, binnen het
geldende onderhoudscontract met de OVL onderhoudsaannemer, de meest oude , energie
onzuinige en storingsgevoelige armaturen te gaan vervangen. In het realisatiedeel van het
nieuwe beleidsplan zal het accent komen te liggen op het op peil brengen van de OV-installatie
naar de nieuwe kwaliteitsnorm.
In 2011 is het onderhoud van de openbare verlichting voor de periode 2011-2015 Europees
aanbesteed. In 2011 is start gemaakt met het opstellen van het IBOR, waarin op grond van de
huidige situatie het benodigde budget bij het realiseren van een nieuw kwaliteitsprofiel wordt
bepaald. Daarnaast wordt aangegeven wat nodig is om de achterstand in onderhoud te kunnen
realiseren.

Financiële
consequenties De Europese aanbesteding voor het onderhoud 2011-2015 is goed uitgevallen waardoor er
ruimte is gekomen om in navolging van Kortendijk, Kroeven en Langdonk ook een gedeelte
van oude installatie te vervangen in wijk Tolberg.

d.
Kengetallen

Verkeersregelinstallaties
VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI)
Aantal VRI's
Voetganger-/fietsoversteekplaatsen (BOP)

Gewenste
Kwaliteit

Huidige
Kwaliteit

Jaarrekening
2010

Begroting
2011

Jaarrekening
2011

23

26

26

6

6

6

In het Beheerplan 2007 - 2010 ligt vast dat het vervangen van VRI‟s meer betekent dan het
vervangen van de installatie op zich:

De complete openbare ruimte vormt één geheel, verhardingen, groen, openbare
verlichting etc. maken daar onderdeel van uit.;

De beheergegevens worden doorlopend geactualiseerd en in een informatiesysteem
opgenomen;

Bij vervanging van VRI‟s worden deze (waar dat nog niet het geval is) aangesloten op
de beheercentrale. Ook nieuwe VRI‟s worden daarop aangesloten. Hierdoor is het
mogelijk storingen e.d. snel te registreren en op te (laten) lossen;

Bij nieuwe VRI‟s worden LED-armaturen toegepast. De lampen hiervan gaan veel
langer mee en hoeven dus niet elk jaar vervangen te worden. In het kader van deze
duurzaamheid wordt onderzocht of armaturen van de bestaande VRI‟s ook door LEDarmaturen vervangen kunnen worden. Het betreft dan met name de armaturen boven
de weg omdat vervanging van deze lampen juist meer kost dan de lampen van de
armaturen naast de weg. Contracten voor het onderhoud worden in 2013 herzien en
opnieuw aanbesteed. Het beheerplan wordt in 2012 geactualiseerd.

Alle installaties voldoen aan geldende technische eisen. De functionaliteit is op het niveau
„basis‟ volgens de landelijke richtlijnen.
In 2011 zijn nieuwe 2 VRI‟s in bedrijf genomen op de kruispunten Borchwerf / Stepvelden en
Burgemeester Schneiderlaan / Takspui.
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Verkeersregelingen moeten regelmatig (om de paar jaar) geëvalueerd worden en indien nodig
aangepast worden, zodat de regeling optimaal werkt in relatie tot het actuele verkeersaanbod.
Dit komt de geloofwaardigheid van de regeling voor de weggebruikers ten goede en daarmee
de verkeersveiligheid. Een risico hierbij is de beschikbaarheid van voldoende capaciteit en
financiën. Verder is het goed blijven beheersen van de kosten van onderhoud een voortdurende
zorg.

Financiële
Consequenties Voor het te verwachten tekort op de voorziening onderhoud VRI‟s was voor 2011 € 68.000
opgenomen in de exploitatie van het product Verkeersregelinstallaties. Over 2011 is voor het
beheer en onderhoud van de VRI‟s sprake van een tekort van € 20.000 en dus van een lager
tekort dan voorzien. Minder storingen en schades is hiervoor een verklaring. De consequenties
op de langere termijn worden opgenomen in het nieuwe beheerplan. Met de actualisatie
reserves en voorzieningen 2010-2015 is de voorziening onderhoud vri‟s omgezet naar regulier
exploitatiebudget..
De kosten voor het plaatsen van de VRI Burgemeester Schneiderlaan/Takspui zijn
meegenomen in het project Jan Tinbergen College. De VRI is in december 2011 in bedrijf
gesteld. De bijkomende onderhoudskosten zullen worden meegenomen in areaaluitbreiding.
.

e. Speelvoorzieningen
SPEELVOORZIENINGEN

Jaarrekening
2010

Begroting
2011

Jaarrekening
2011

Aantal speelplaatsen, trapveldjes e.d.

305

307

307

Aantal speelelementen

915

903

918

Kengetallen

Gewenste
Kwaliteit

Huidige
Kwaliteit

Risico’s

Op basis van het uitgevoerde beleidsplan „Spelen in Roosendaal‟ wordt er naar gestreefd om de
speelvoorzieningen op een interactieve en transparante wijze kwalitatief en kwantitatief op het
niveau van 2009 in stand te houden. Dat komt neer op:

Technische uitvoering op basis van wijkspeelplannen en beheerplannen, waarbij er zorg
voor gedragen wordt dat binnen gemaakte afspraken uitvoering wordt gegeven aan het
kwalitatief en kwantitatief in stand houden van de speelvoorzieningen in gemeente
Roosendaal op niveau 2009, incl. speelvoorzieningen voor kinderen met een
functiebeperking,

Zorgdragen voor behoud van kwaliteit zodanig dat aan de wettelijk gestelde
veiligheidseisen wordt voldaan (uitgangspunt zijn Europese normen).

Op basis van de meest recente periodieke inspectie is 98 % van de speelelementen gekwalificeerd in veiligheidsklasse 1 en 2 (voldoet aan de norm). De overige 2 % voldoet aan klasse 3
wat overeenkomt met de minimale wettelijke eis.
In de beschikbare budgetten is onvoldoende ruimte voor de reguliere vervangingen op grond
van de technische levensduur. Ook is niet voorzien in vervangingen als gevolg van vandalisme.

Financiële
Consequenties In 2012 zal het nieuwe beleidsplan speelvoorzieningen ter bestuurlijke besluitvorming worden
aangeboden. Afhankelijk van de gemaakte keuzes zijn na besluitvorming de financiële
mogelijkheden voor 2012 in beeld.
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f.

Civieltechnische kunstwerken

Kengetallen

CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN

Jaarrekening
2010

Aantal bruggen
Aantal tunnels
Aantal wanden (damwanden,
geluidsschermen, keermuren, muren)
Aantal steigers

Gewenste
kwaliteit

Jaarrekening
2011

55

56

56

8

8

8

48
5

48
5

Aantal overkappingen

1

50
5
(na 6-12-2011
nog 4 st)
1
1

Aantal overige civieltechnische
kunstwerken

6

6

6

De civieltechnische kunstwerken dienen te voldoen aan de minimale wettelijke vereisten op het
gebied van veiligheid. In het beheerplan worden voorstellen gedaan voor onderhoudsniveaus
gekoppeld aan rationeel beheer.

Huidige
Kwaliteit

Risico’s

Begroting
2011

In 2009-2010 zijn objecten geïnventariseerd en globaal geïnspecteerd. De objectgegevens zijn
in het beheersysteem GBI verwerkt. Het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2010-2014 is
opgesteld. Uit deze inspecties is gebleken dat er veel achterstallig onderhoud is, waardoor
veel objecten of onderdelen van objecten aan vervanging toe zijn of in het uiterste geval zullen
moeten worden afgesloten. De huidige kwaliteit blijft ver achter bij de gewenste kwaliteit
omdat er geen regulier onderhoud wordt gepleegd. In 2011 is geld beschikbaar gekomen voor
diverse grote investeringen in 2012 waaronder het vervangen van damwanden Schipbeek en
vervangen/ groot onderhoud civieltechnische kunstwerken.
Voor de civieltechnische kunstwerken zijn op korte termijn grote investeringen nodig om het
achterstallig onderhoud aan diverse objecten te herstellen of geheel te vervangen om te
voldoen aan de minimale wettelijke eisen. Met name de onderhoudstoestand van de
kademuren en de damwanden in de havens is dusdanig dat niet aan deze eisen wordt voldaan.

Financiële
Consequenties Voor de noodzakelijk investeringen t.b.v. diverse civieltechnische kunstwerken (Vlietbrug,
damwanden en overige objecten) is in 2011 een tweetal kredieten beschikbaar gekomen. Dit
betreft vervangingsinvesteringen. Er is geen geld beschikbaar voor regulier onderhoud, wat
nadelig is voor de levensduur.

g. Gemeentelijke waterpartijen
Kengetallen

WATERPARTIJEN
aantal m2 stedelijke waterpartijen

Jaarrekening
2010
246.580

Jaarrekening
2011

246.580

246.580



Eigendom Gem. Roosendaal

203.365

203.365



Eigendom waterschap

484.945

484.945

352.296

352.296

92

92

Aantal m‟ watergangen
Duikers
Gewenste
Kwaliteit

Begroting
2011

92

De gemeente Roosendaal draagt de zorg voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke
waterpartijen. De hoofdwatergangen zijn in beheer en onderhoud van het waterschap
Brabantse Delta.

Gemeente Roosendaal

102

Jaarverslag 2011

Paragraaf 4 – Onderhoud kapitaalgoederen

In 2003 is een baggerplan opgesteld, aangaande de stedelijke waterpartijen (betreft de
gemeentelijke waterpartijen binnen de bebouwde kom). Uitgangspunt voor het baggeren is het
behouden van de noodzakelijke afvoercapaciteit van de waterpartijen en een goede
waterkwaliteit in de waterpartijen.
Huidige
Kwaliteit

Risico’s

Na het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden in de stadswateren (2007), de Roosendaalse
Haven en een aantal hoofdwatergangen ( 2008/2009) zijn de watergangen in stedelijk gebied
van Roosendaal op orde. In de komende jaren bestaan de baggerwerkzaamheden uit het
periodiek onderhoud van de diverse watergangen die in beheer zijn bij het waterschap en in
een cyclus van 6 jaar worden gebaggerd. De gemeente heeft de ontvangstplicht voor de
vrijkomende baggerspecie en is verantwoordelijk voor de verwerking van deze specie, waarvoor
de benodigde middelen beschikbaar dienen te zijn. De gemeentelijke watergangen worden
gebaggerd als de waterdiepte onvoldoende is. Bij een jaarlijks aanwas van het slib van 2-3 cm
per jaar dienen de watergangen eenmaal per 6 à 12 jaar te worden gebaggerd.
De watergangen in het buitengebied zijn geïnventariseerd en worden opgenomen in het
beheersysteem. Het geplande maatregelenpakket is afgestemd op de Keur van het waterschap
Brabantse Delta.

Financiële
Consequenties Het onderdeel drainage behoort tot de gemeentelijk watertaken en is dien overeenkomstig
opgenomen in het VGRP. Zie onderdeel Riolering.
Jaarlijks wordt vanuit de begroting een bedrag van ca. € 50.000 in de voorziening “Waterkering
en afwatering” gestort. Vanuit de voorziening wordt de bijdrage aan het waterschap betaald
voor de ontvangst en verwerking van de vrijkomende baggerspecie. In 2011 worden geen
baggerwerkzaamheden uitgevoerd. In 2014 is de volgende baggercyclus voorzien.
In 2012 wordt een nieuw onderhoudsplan voor het beheer en onderhoud van de stedelijke
waterpartijen en watergangen gemaakt. De financiële gevolgen worden in dit plan
meegenomen.

h. Gebouwen

Kengetallen

GEBOUWEN
Aantal gebouwen t.b.v. gemeentelijke
huisvesting*
Aantal welzijnsgebouwen
Aantal
onderwijsgebouwen
*
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
i
Speciaal onderwijs
s
Gymaccommodaties onderwijs

Jaarrekening
2010

Begroting
2011

Jaarrekening
2011

8

8

8

10

14

14

78

81
41
9
11
20

incl. brandweerkazerne en excl. 3 gebouwen t.a.v. van huisvesting welke wij huren (geen kapitaalgoed van
de gemeente)

Gewenste
Kwaliteit

Het beheer richt zich op het in stand houden (onderhoud) en het exploiteren (verhuren) van
gemeentelijke gebouwen die structureel bij de gemeente in eigendom zijn:

Op basis van een gebouwenbeheer informatiesysteem is een Operationeel Plan Vastgoed
opgesteld. Hierin is het planmatig onderhoud aan de objecten voor de periode 2009 – 2011
vastgelegd.

De gebouwen worden rationeel beheerd, dat wil zeggen dat een optimale kwaliteit /
kostenverhouding nagestreefd wordt. Instandhouding en de afspraken, zoals contractueel
vastgelegd met huurders, zijn het uitgangspunt voor de programmering van
onderhoudsmaatregelen.
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Door middel van het Operationeel Programma Vastgoed (OPV) 2009-2011 zijn of worden de
gebouwen op het niveau gebracht en getoetst aan de rechtsgeldige huurovereenkomsten. Dit
proces ligt op schema.
De onderhoudsmiddelen worden gevoed door structurele stortingen vanuit de
onderhoudsvoorzieningen en door verkoopopbrengsten. In het art. 213a onderzoek, vastgesteld
op 29 april 2008, is vastgesteld dat bij onvoldoende dekking, de structurele stortingen dienen te
worden aangepast. De structurele stortingen in de onderhoudsvoorzieningen zijn onvoldoende
ten opzichte van de middelenbehoefte. Dit heeft ertoe dat in 2011 een tekort is ontstaan
waardoor een deel van de jaarschijf 2011 in 2012 wordt gerealiseerd. In 2012 zijn te weinig
middelen beschikbaar om alle noodzakelijke onderhoudsmaatregelen uit te voeren.

Financiële
Consequenties Uitvoering van OPV 2009-2011 is gedekt vanuit de beschikbare middelen. Er zijn
onderhoudsmiddelen voor gebouwen ingezet voor dekking van gemeentelijke tekorten eind
2010, waardoor de jaarschijf 2011 van het OPV 2009-2011 deels wordt uitgevoerd in 2012. In
2012 zijn geen middelen beschikbaar voor onderhoud. Aanvullende middelen dienen te worden
gecreëerd door gebouwen te verkopen.

i.

Binnensportaccommodaties

Kengetallen

BINNENSPORT

Jaarrekening
2010

Gymzalen
Gewenste
Kwaliteit

Huidige
Kwaliteit

Risico’s

Begroting
2011
4

Jaarrekening
2011
4

4

Technische uitvoering op basis van het vervangingsplan sporttoestellen 2005 – 2015 (B&W 303-2005) en Operationeel Programma Vastgoed 2009-2011 (B&W 21-4-2009). Zie verder
gebouwen.
Op het Zuidoost Kwartier (ZOK) is een bovenwijkse sporthal in aanbouw.

Sporttoestellen voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Zie verder
Kwaliteit gebouwen.

Zie risico‟s gebouwen.

Financiële
Consequenties Zie gebouwen.

j.

Buitensportaccommodaties

Kengetallen

BUITENSPORTACCOMMODATIES

Jaarrekening
2010

Aantal buitensportaccommodaties
Aantal velden

Begroting
2011

Jaarrekening
2011

9

9

9

45,5

43

45,5

Gewenste

Kwaliteit

Huidige
Kwaliteit

Uitgangspunt is het beheerplan buitensportaccommodaties 2008-2012, vastgesteld op 8 april
2008. Het gewenste kwaliteitsniveau is niveau “BASIS” zoals vastgesteld in het beleidskader
buitensportaccommodaties (B&W 13-2-2007). Met "BASIS" wordt bedoeld dat de
basissportvoorzieningen voldoen aan de minimale eisen van de sportbonden en NOC*NSF. De
verenigingen kunnen dan op een veilige en functionele manier hun sport beoefenen.

In 2011 voldeden de velden aan het niveau basis.
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Het hervormingsgebied in de Agenda van Roosendaal „Krachtige samenleving‟ richt zich onder
andere op stedelijke voorzieningen op het gebied van sport. De gemeente Roosendaal staat
voor de opgave een ombuiging gericht op sportaccommodaties te realiseren van € 313.000 in
2012 tot € 610.000 in 2015. Uitgangspunt bij deze ombuiging is dat de gemeente de basis in
stand houdt: een goede infrastructuur op het gebied van sport.

Financiële
Consequenties geen.

3.

Wat heeft het gekost?

Onderstaand schema geeft de lasten weer, zoals opgenomen in de verschillende programma‟s van de
jaarrekening 2010, de programmabegroting 2011 en de jaarrekening 2011.
(x €1.000)Kapitaalgoed
Riolering
(E72200 t/m 72207)
Wegen
(E21000 en E21009)
Verkeersregelinstallatie
(E21101)
Civieltechnische kunstwerken
(E21002)
Openbare verlichting
(E21005)
Waterpartijen
(E24000)
Groen
(E56000/56010)
Speelvoorzieningen
(E58000)
Sportaccommodaties
(E53001/E53002/E53100/E53101)

Programma

Jaarrekening
2010

Begroting
2011

Jaarrekening
2011

Openbaar gebied (8)

€ 9.796

€ 10.181

€ 10.720

Openbaar gebied (8)

€ 6.788

€ 11.282

€ 9.049

Openbaar gebied (8)

€ 1.704

€ 956

€ 974

Openbaar gebied (8)

€ 326

€ 116

€ 122

Openbaar gebied (8)

€ 1.112

€ 1.253

€ 1.221

Openbaar gebied (8)

€ 249

€ 241

€ 244

Openbaar gebied (8)

€ 5.901

€ 5.663

€ 5.813

Sport en recreatie (4)

€ 525

€ 519

€ 517

Sport en recreatie (4)

€ 2.193

€ 2.072

€ 2.225

* De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen de lasten op de vermelde producten.
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Paragraaf 5.
1.
Inhoud
Paragraaf

Hoofddoelstelling

Verbonden Partijen

Algemeen
In deze paragraaf “Verbonden Partijen” wordt een dwarsdoorsnede van de programmarekening
gepresenteerd. Er 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. Tevens wordt ingegaan op
ontwikkelingen in de contractuele relatie. De gemeente Roosendaal neemt deel in diverse
rechtspersonen, tot stand gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet Gemeenschappelijke Regelingen dan wel gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen, zoals N.V.‟s
of B.V.‟s. Een overzicht van alle verbonden partijen is opgenomen achter in deze paragraaf.

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 partijen door middel van een scheiding
van klantrol (vakwethouder) en eigenaarrol (een andere wethouder) en van transparante
subsidiecontracten (klantrol). Beide rollen worden vervat in:

duidelijke beleidskaders (wat willen wij?);

werken met een transparante instellingsbegroting (wat bieden zij?);

benoemen van de risico’s van dienstverlening (financieel, bestuurlijk, etc.);

het verwerken van voorwaarden en richtlijnen in een dienstverleningsovereenkomst (wat is
de afspraak?).

Doelen










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 daarbij waar mogelijk gebruik van de eerste resultaten van de regionale Kadernotitie Verbonden Partijen en het basismodel gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit
model is in 2005 opgesteld door de gemeenten Bergen op Zoom (trekker) en Roosendaal
in opdracht van de regionale Bestuurlijke Regiegroep en is in Roosendaal vastgesteld als
te hanteren beleid.
Het gebruik van meer zakelijk en SMART geformuleerde DVO’s wordt uitgebreid. Het in
onderhandeling met de verbonden partijen komen tot meer zakelijke afspraken, is een
traject van meerdere jaren.
De belangrijkste taken vanuit de eigenaarrol zijn
o Nemen van beslissingen die aan de aandeelhouder of bestuurder zijn
voorbehouden;
o Bewaken rendement, continuïteit en goede bedrijfsvoering van de deelneming aan
de hand van periodieke rapportages, jaarrekening en begroting;
o Voorbereiden van en deelnemen aan aandeelhouders- of bestuursvergaderingen;
o Bewaken van de doelen (lees het bestaansrecht). zoals opgenomen in de
statuten van de organisatie.
De belangrijkste taken vanuit de klantrol zijn:
o Formuleren van beleid en de gemeentelijke vraag (wat wil de gemeente
afnemen?);
o Contracteren van de te realiseren producten of prestaties;
o Bewaking van de prestatielevering;
o Beoordelen van de prijs en kwaliteit (o.a. door benchmarks). Hierbij ook de
kwaliteit voor en tevredenheid van de eindconsument als dat een ander dan de
gemeente is;
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o

Beoordelen positie verzelfstandigde organisatie (m.n. nut van handhaven
zelfstandige positie ten opzichte van inbesteden of uitbesteden aan de markt).

Het bewaken van de continuïteit van de deelnemingen vindt plaats op basis van een tweetal indicatoren,
opgenomen in onderstaande tabel. De realisatiecijfers 2011 zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2010 van de
verbonden partijen.
Doelstelling

Bewaken
van
continuïteit
van
verbonden
partij
korte termijn

Indicator

Realisatie
2010

Begroting
2011

Realisatie
2011

Theoretische norm

de Percentage partijen met een 68%
de voldoende
liquiditeitsratio
op (in staat zijn om op korte
termijn
aan
de
betalingsverplichtingen
te
voldoen)

68%

61%

100%

Bewaken
van
de Percentage partijen met een 74%
continuïteit
van
de voldoende solvabiliteitsratio
verbonden partijen op (een voldoende omvang
lange termijn
van het eigen vermogen in
relatie
tot
het
totale
vermogen)

74%

74%

100%*

*Voor gemeenschappelijke regelingen geldt het gemeentelijke weerstandsvermogen uiteindelijk als buffer. GR‟n kunnen
derhalve volstaan met een klein eigen vermogen in relatie tot het totale vermogen en hoeven dus geen omvangrijke reserves
aan te houden.

Door de Bestuurscommissie Middelen van de Regio West-Brabant is 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. Zo mogen nog uitsluitend reserves voor specifieke
doeleinden worden gevormd; algemene reserves dienen te worden uitgekeerd aan de eigenaren. Dit heeft
uiteraard een negatief effect op de liquiditeits- en solvabiliteitsratio.
Voor de afzonderlijke verbonden partijen met een onvoldoende solvabiliteit en liquiditeit wordt naar de passage
onder 5.2 in deze paragraaf verwezen.
Beleidskaders
Beleidskaders
Strategische waarde gemeentelijke
deelnemingen
Sturing in en door de gemeente
Roosendaal van op afstand
geplaatste taken

Kadernotitie Verbonden Partijen
Basismodel Gemeentelijke
Samenwerkingsverbanden

Normenkader

Gemeente Roosendaal

Omschrijving
Beleidskader voor de gemeentelijke
deelnemingen in de afzonderlijke
rechtspersonen
Schets van theoretisch kader. Daarbij is
aangegeven welke aspecten van belang zijn
bij de aansturing van verzelfstandigde taken,
afhankelijk van de soort of mate van op
afstand plaatsing.
Regionaal model met afspraken op hoofdlijnen
inzake de aansturing van verbonden partijen
Regionaal model met gedetailleerde financiële
uitgangspunten voor verbonden partijen.
Set van afspraken op het gebied van inkoop,
Planning en Control, financiën.
Efficiencykorting (3 x 3%) alsmede richtlijnen
voor het aanhouden van reserves

Vastgesteld
1998

Actualisatie

2000

2011
2011

2011
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Belangrijke ontwikkelingen
 Beëindiging of wijziging in bestaande participaties
o Per 1-1-2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB) opgericht. Daarin
is een aantal bestaande vormen van samenwerking ondergebracht evenals de
gemeenschappelijke regelingen SES en KCV. Deze laatste regelingen worden in 2012
geliquideerd. Binnen de RWB zijn zeven bestuurscommissies opgericht.
o Vanaf 1 januari 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant te Etten-Leur daadwerkelijk gaan functioneren. Vooruitlopend hierop zijn in 2011
medewerkers van de gemeente Roosendaal in Etten-Leur hun activiteiten gaan uitvoeren. De
eerste opzet voor de verdeling van de kosten over de gemeenten is inmiddels aangepast,
waardoor een substantieel deel van de dreigende hogere kosten voor Roosendaal van tafel is.
o Naar verwachting zal in West-Brabant een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van
de leerplicht omstreeks augustus 2012 worden opgericht.
o Op 1 januari 2013 dient in West-en Midden-Brabant een regionale uitvoeringsdienst voor
milieutaken te zijn opgericht. De RUD wordt gevormd door 26 gemeenten en de provincie
Noord-Brabant. De RUD is werkzaam op dezelfde schaal als de Veiligheidsregio. De Regionale
milieudienst (bedient nu 8 gemeenten) gaat op in de RUD. In 2012 worden de voorbereidingen
getroffen voor het oprichten van de RUD en het ontbinden van de RMD. De financiële uitkomst
de liquidatie kan, mede afhankelijk van de te maken afspraken over de overgang naar de RUD,
risico‟s hebben.


Regionale samenwerking
Door de bestuurscommissie middelen van de Regio West-Brabant is in 2010 afgesproken een
3x3% korting op te leggen aan de gemeenschappelijke regelingen met ingang van de begroting
2012. De begrotingen van de RMD en GROGZ voldoen aan de korting. De begrotingen van de
Regio West-Brabant (alleen m.b.t. het programmadeel), de Veiligheidsregio en de WVS voldoen
in meerdere of mindere mate niet aan de voorstellen voor de 3x3%-korting. Gezien de
autonome bevoegdheid van de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen is dit
niet af te dwingen. De keerzijde van de 3x3% korting is dat alle gemeenschappelijke regelingen
voor grote opgaven staan. Dit houdt een risico in voor de exploitatie.
De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn door regionale werkgroepjes
beoordeeld op de 3x3% korting. De intentie is uitgesproken om in het vervolg te proberen de
beoordeling van planning- en controldocumenten van gemeenschappelijke regelingen regionaal
uit te blijven voeren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om meer in het voortraject betrokken te
raken. Het is bovendien efficiënter voor de deelnemende gemeenten. Medewerking van alle
gemeenten is noodzakelijk om dit te doen slagen.



Overige
NV Monumentenfonds Brabant (MFB) wordt geconfronteerd met enkele huurders die niet meer
de volledige huur kunnen opbrengen. MFB komt hierdoor zelf ook in liquiditeitsproblemen. Al
jaren is de liquiditeit en de winstontwikkeling van MFB een punt van aandacht geweest. Onder
5.2 wordt hierop nader ingegaan.

5.2 Wat hebben we gedaan om het belang veilig te stellen


De bij 5.1 opgenomen indicatoren zijn en worden bewaakt aan de hand van begroting,
meerjarenramingen, tussentijdse rapportages en jaarrekening. Via de wettelijke mogelijkheden, het door
de raad laten geven van een zienswijze op de begroting van gemeenschappelijke regelingen en het in
de AVA van NV‟s en BV‟s instemmen met begroting en rekening, wordt het bestuur van de verbonden
partij binnen de mogelijkheden gestuurd naar het bereiken en behouden van een voldoende liquiditeit en
solvabiliteit om zo de continuïteit te waarborgen.
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Specifiek zijn in 2011 de verbonden partijen met een naar verwachting onvoldoende liquiditeit en/of
solvabiliteit gevolgd en aangestuurd. Bij alle gemeenschappelijke regelingen zijn de begrotingen 2012
beoordeeld op het voldoen aan de 3x3% korting.
Bij de vermelding van een onvoldoende liquiditeit dient een belangrijke kanttekening te worden gemaakt.
De liquiditeitspositie is zuiver rekenkundig bepaald: vlottende activa gedeeld door vlottende passiva. Bij
een goede solvabiliteit is het echter eenvoudig mogelijk om aanvullende financiële middelen aan te
trekken waardoor de liquiditeit verbetert. Hierdoor lijkt het alsof er meer risico‟s bestaan ten aanzien van
verbonden partijen dan feitelijk het geval is. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
De volgende activiteiten zijn en worden uitgevoerd:
o Borchwerf II: Ook de CV Borchwerf II heeft last van de economische crisis, hetgeen blijkt uit
stagnerende grondverkopen. Hierop anticipeert de CV door de ontwikkeling van het
bedrijventerrein afhankelijk te stellen van de verkochte gronden. Het risicoprofiel per 31-122011 van Borchwerf II is niet gewijzigd t.o.v. de vorige grondexploitatie van de CV. Tegenover
het berekende risico staat hetzelfde bedrag aan mogelijke meevallers (besparingen, hogere
opbrengsten, rentereserve). Met de huisbankier is in 2003 een financieringsruimte afgesproken
welke was gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van Borchwerf II. Door de ontstane
vertraging is de financieringsruimte thans niet voldoende. De huisbankier heeft aangegeven, op
grond van gewijzigde bedrijfspolicy, niet aanvullend te willen financieren. Gezien het
ontwikkelpotentieel en de kansen in de markt worden in 2012 alternatieve financieringsmogelijkheden bekeken.
o NV Rewin: De solvabiliteit is onvoldoende. De oorzaak ligt echter in de omvang van de
voorfinanciering van onderhanden werk. Bij goede afwikkeling van het onderhanden werk zal
de solvabiliteit weer voldoende zijn.
o SES: De solvabiliteit is slecht. De liquiditeit is beperkt onvoldoende. De ontwikkeling binnen de
nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant, waar de SES onderdeel van uit
maakt sinds 1 januari 2011, wordt gevolgd.
o Kleinschalig collectief vervoer: De solvabiliteit is onvoldoende. De ontwikkeling binnen de
nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant, waar het KCV onderdeel van uit
maakt sinds 1 januari 2011, wordt gevolgd.
o RWB: De RWB is opgericht per 1 januari 2011. Er is geen daadwerkelijk sluitende begroting. In
de begroting is een bezuinigingstaakstelling opgenomen oplopend tot € 400.000 die nog niet is
onderbouwd met concrete maatregelen. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.
o Zwembad De Stok Eigendom BV: De solvabiliteit is onvoldoende. Bewust is in 1999 besloten
het eigen vermogen geleidelijk verloren te laten gaan. Op dit moment is de exploitatie zodanig
dat er geen problemen worden verwacht.
o Zwembad De Stok Exploitatie BV: De solvabiliteit is onvoldoende door het negatieve eigen
vermogen als gevolg van de geleden verliezen in de eerste zeven jaren. Een sluitende
exploitatie is een harde eis, die aan de directie is opgedragen. Dit moet de ruimte bieden om
zodoende geleidelijk de solvabiliteit te verbeteren. Met name de onderhoudskosten vormen een
punt van aandacht. In 2010 is de aansturing van onderhoudstaken voor een groot deel
verschoven van de Exploitatie BV naar de Eigendom BV, waar de deskundigheid zit op
onderhoudsgebied. De Exploitatie BV slaagt er de laatste jaren in om een sluitende exploitatie
te hebben.
o NV Monumentenfonds Brabant: De liquiditeit is onvoldoende. De NV maakt al jaren verlies, dat
echter tot en met 2010 wel steeds kleiner wordt. In 2011 zijn de vooruitzichten verslechterd
omdat enkele huurders door de economische crisis niet meer in staat zijn om de volledige huur
op te brengen. Er zijn voorstellen gedaan aan de aandeelhouders, verstrekkers van
achtergestelde leningen en de bank. De gemeente Roosendaal heeft nog geen toezeggingen
gedaan. Om de NV te behoeden voor liquiditeitsproblemen op korte termijn en in de komende
jaren zijn maatregelen nodig. Deze kosten de gemeente Roosendaal mogelijk jaarlijks een
beperkt bedrag aan lagere renteopbrengsten. De situatie wordt nauwlettend gevolgd en er
wordt contact gehouden met de directie.
o WVS: Als gevolg van de bezuinigingen door het Rijk op de bijdrage voor loonkosten werd voor
2011 een tekort verwacht van € 4,1 miljoen. Ondanks de slechte economische omstandigheden
is de WVS-groep er in geslaagd om 2011 af te sluiten met een lager tekort van € 2,5 miljoen dat
ten laste kan worden gebracht van de algemene reserve van de WVS-groep.
In het kader van de inwerkingtreding van de nieuwe wet werken naar vermogen wordt gewerkt
aan een herstructurering van de sociale werkvoorziening.
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o

o
o
o
o

o
o
o

GROGZ: De solvabiliteit en liquiditeit zijn licht onvoldoende. In 2009 is een ambtelijke financiële
begeleidingsgroep ingesteld, hetgeen tot meerdere positieve resultaten heeft geleid. De te
maken keuzes voor de opzet van de jeugdgezondheidszorg kunnen (financiële) gevolgen
hebben voor de GROGZ. De ontwikkelingen worden gevolgd.
Stichting beheer bedrijvenpark Borchwerf II: De solvabiliteit en liquiditeit zijn nu in orde. Maar
gezien de financiële exploitatie in het verleden is voorlopig aandacht voor de financiële
exploitatie van deze stichting noodzakelijk. De gemeente Roosendaal is één van de
deelnemers in deze stichting.
Parkeer Beheer Roosendaal BV: Door de aankoop van de parkeergarage Nieuwe Markt werd
in 2008 € 21 miljoen aan externe financiering aangetrokken. Hierdoor is de solvabiliteit thans
zeer laag. Totdat de solvabiliteit door winstinhouding weer voldoende is, zullen geen
dividenduitkeringen plaatsvinden. De liquiditeit is – o.a. door voorfinanciering van de
gemeentelijke bijdrage aan de vrachtwagenparking – thans voldoende. Hoewel enigszins
vertraagd door de economische crisis zijn de exploitatieverwachtingen zodanig dat vanaf 2012
weer een –bescheiden- positief resultaat wordt verwacht.
Dataland BV: Dataland heeft een negatief eigen vermogen en daardoor een slechte
solvabiliteit. Ook de liquiditeit is licht onvoldoende. Wel maakte Dataland over 2009 en 2010
een redelijke winst. Als dit de komende jaren kan worden voortgezet zal het eigen vermogen
positief worden. De gemeente Roosendaal is slechts minderheidsdeelnemer in de BV.
RMD: De solvabiliteit is onvoldoende. Dit is mede veroorzaakt door een negatief resultaat over
2010. De exploitaties 2011 en 2012 incl. de bezuinigingsopdracht worden gevolgd.
NV Saver: Saver heeft een licht onvoldoende liquiditeit. De solvabiliteit is zodanig goed dat
indien nodig extra middelen kunnen worden aangetrokken. In 2011 is in samenwerking met de
deelnemende gemeenten een kostenallocatiemodel opgesteld waardoor opbrengsten en
kosten nog beter worden toegerekend naar de producten en diensten.
Regionale ambulancevoorziening: De RAV heeft een licht onvoldoende liquiditeit net onder de
norm. De solvabiliteit is voldoende sterk om dat op te kunnen oplossen.
Veiligheidsregio: De solvabiliteit is onvoldoende. Door de overname van de activa van de
gemeentelijke brandweerkorpsen dienden grote leningen te worden afgesloten.
NV Brabant Water: Er is een onvoldoende liquiditeit. Gezien de sterke solvabiliteit kunnen
echter indien nodig zonder problemen extra middelen worden aangetrokken.
Vordering op Enexis BV: De BV heeft een onvoldoende solvabiliteit. Er is echter sprake van
een bijzondere organisatie. Het betreft één van de opgerichte vehikels om de verkoop van
Essent af te wikkelen, waarvoor niet de zelfde vuistregels van toepassing zijn als bij gewone
organisaties.
Verkoop vennootschap BV: Deze BV beheert het escrow van de verkoop aandelen Essent. De
liquiditeit is onvoldoende maar dat wordt gecompenseerd door de uitstekende solvabiliteit.
CBL Vennootschap: De liquiditeit en solvabiliteit zijn onvoldoende. Ook hier is sprake van een
vehikel voor de afwikkeling van de verkoop van Essent.
Stadsoevers: Bij de oprichting in december 2009 van de diverse rechtspersonen die samen
Stadsoevers vorm gaan geven heeft een eerste aandelenstorting plaats gevonden, in juni 2010
gevolgd door volstorting van de aandelen van de CV. De procedure tot het verkrijgen van een
definitieve financiering van de grondexploitatie is gestaakt in verband met de fundamentele
heroriëntatie op de samenwerking door de partijen. In 2012 zal dit naar verwachting tot een
definitieve keuze leiden. Door de deelnemende partijen zijn tijdelijke financieringsmiddelen
verstrekt om de liquiditeit op korte termijn te waarborgen. Voor de gemeente Roosendaal gaat
het om een bedrag van € 250.000.
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5.3 Wat hebben we gedaan om de klantrol in te vullen


De gemeente als klant formuleert vooraf de gemeentelijke vraag. Hierop maken de organisaties een
aanbieding. Zakelijke onderhandelingen resulteren in een dienstverleningsovereenkomst met meetbare
en afrekenbare prestatieafspraken tegen integrale kostprijzen (zonder winstopslag). Door tussentijdse
rapportages en eindafrekeningen houdt de gemeente als klant grip op wat de verbonden partijen
daadwerkelijk aan prestaties leveren.



De 3x3% bezuiniging bij de verbonden partijen leidt bij sommige organisaties, zoals de RMD, tot een
verhoging van de tarieven. Dit betekent voor de gemeente als klant dat er minder kan worden
afgenomen.



De gemeente als klant beoordeelt de positie van de verzelfstandigde organisaties. Met name het nut
van handhaven van een zelfstandige positie ten opzichte van het zelf weer uitvoeren, uitbesteden aan
de markt of het volledig privatiseren.
De volgende activiteiten zijn en worden uitgevoerd:
o Zwembad De Stok Exploitatie BV: In 2011 is een budgetsubsidie van € 1.852.000 voor het jaar
2012 aan zwembad De Stok Exploitatie BV verleend. Tevens is het zwembad schriftelijk op de
hoogte gesteld van de ombuiging uit de vastgestelde Agenda van Roosendaal. De ombuiging
is een structurele vermindering van de subsidie met € 290.000 vanaf 1 januari 2013. Deze
ombuiging wordt in 2012 uitgewerkt.
o Regio West-Brabant (RWB): In 2011 is een bijdrage in de apparaatskosten van € 400.000
betaald. De RWB voert taken uit de Strategische Agenda en taken uit de 6 samengevoegde
gemeenschappelijke regelingen uit. Een dienstverleningsovereenkomst met prestatieafspraken
over deze taken is voor 2012 nog niet afgesloten omdat er inhoudelijke en financiële
knelpunten zijn geconstateerd. Deze knelpunten worden in 2012 met de RWB besproken.
o WVS: Op 20 juni 2011 is een dienstverleningsovereenkomst getekend met een looptijd tot 1
januari 2013. Dan treedt de wet Werken naar vermogen in werking. In de tussenliggende
periode wordt duidelijker wat de invloeden op de Rijksbudgetten zijn voor de sociale
werkvoorziening, deze staan sterk onder druk. De periode tot 1 januari 2013 moet worden
benut om een “total reframing” van organisaties, werkwijzen en onderlinge verhoudingen uit te
werken, voor te bereiden en te voorzien van een implementatieplan. Een mogelijke
Roosendaalse WVS variant, los van de gemeenschappelijke regeling en met het voorgestelde
participatiehuis (uitsluitend beschutte werkomgeving bij WVS) kan leiden tot beduidend andere
verhoudingen en afspraken met WVS. De begroting 2012 van de WVS vertoont een tekort van
€ 2,7 miljoen dat afgedekt wordt door de aanwending van de bestemmingsreserve
vakantiedagen. De toekomstige financiële situatie is mede afhankelijk van de besluitvorming
over de uitvoering van de wet werken naar vermogen. Roosendaal heeft in 2011 ten opzichte
van voorgaande jaren al meerdere werken additioneel opgedragen aan WVS (loonwaarde €
600.000 / jaar), waaronder postbezorging en groenonderhoud. Over andere werkzaamheden,
zoals scannen van post en schoonmaak van gebouwen, worden gesprekken gevoerd.
o Parkeer Beheer Roosendaal BV: In 2011 is op basis van de gemeentelijke vraag een
werkprogramma voor 2012 met Parkeerbeheer Roosendaal B.V. vastgesteld. Dit voor een
totaalbedrag van € 924.295. In dit werkprogramma zijn meetbare en afrekenbare
prestatieafspraken voor 2012 vastgelegd. In dit werkprogramma staan alleen de afspraken voor
het onderdeel straatparkeren. In samenspraak met Parkeerbeheer zijn er kostenbesparende
maatregelen genomen zoals het sluiten van twee verliesgevende parkeerterreinen. De
parkeertaken inning op Duitse en Poolse kentekens en belparkeren mantelzorgers zijn
toegevoegd aan het werkprogramma.
In de Agenda van Roosendaal staat het hervormingsgebied Kleine overheid met het
beleidsveld "Bereikbaarheid". Bij dit beleidsveld is € 300.000 structureel als ombuiging
opgenomen. Hiervoor moet Parkeerbeheer haar kosten met een bedrag van € 74.500 naar
beneden brengen door maatregelen te nemen in de bedrijfsvoering. Inmiddels zijn afspraken
gemaakt waarbij in 2012 € 34.000, in 2013 € 69.000 en vanaf 2014 structureel € 104.000 op de
vergoeding voor de uitvoering van het PUP wordt gekort. Pakeer Beheer Roosendaal BV vangt
dit op door efficiënter te werken, door het afstoten van de frontoffice en door meer externe
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o

o

o

dienstverlening.
De Regionale Milieudienst (RMD): De RMD voert de wettelijke gemandateerde milieutaken
(Vergunningen en Toezicht en Handhaving) uit. In 2011 heeft de gemeente voor de eerste keer
zelf vooraf de gemeentelijk vraag aangegeven. De RMD heeft hierop een aanbieding gedaan.
De meetbare prestatieafspraken binnen het begrote budget zijn in een werkprogramma voor
2011 vastgelegd. Door tussentijdse rapportages hield de gemeente regie op de uitvoering van
de taken en de beheersing van de budget. Een dreigende budgetoverschrijding halverwege
2011 van circa € 100.000 is door een nieuwe prioritering van taken en een verschuiving binnen
het begrote budget voorkomen. Deze werkwijze is voor 2012 voortgezet. Binnen het begrote
budget van € 918.559 voor 2012 zijn meetbare prestatieafspraken in een werkprogramma voor
2012 vastgelegd.
Regionale Uitvoeringsdienst
Per 1 januari 2013 moet de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Midden- en West Brabant zijn
gerealiseerd. Ter voorbereiding hierop heeft in 2011 een regionale werkgroep het toekomstige
opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap van de gemeenten en de Provincie met de RUD
vormgegeven. Het geldende beleidskader over verbonden partijen is door de werkgroep als
kader gebruikt. Met de realisatie van de RUD worden de taken die de RMD nu uitvoert door de
RUD uitgevoerd.
NV Saver: In 2011 is in samenwerking met de andere deelnemende gemeenten gestart met
een traject om te komen tot uniforme bestekken voor afvalinzameling en reiniging. Voor 2012
wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Ombuigingsvoorstellen uit de Agenda van
Roosendaal worden uitgevoerd door de klantrol.
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5.4 Financiële relatie
Onze gemeente kent de volgende verbonden partijen:
nr Prog. Verbonden partij
1
2

P2
P2

"Borchwerf II BV"
"Borchwerf II CV"

Vestigings- Publiek belang
plaats
Oudenbosch Exploitatie Borchwerf II
Oudenbosch Exploitatie Borchwerf II

3

P2

"Roosendaal Borchwerf II BV"

Roosendaal

Financiering Borchwerf II en
gemeentegarantie

4

P2

NV REWIN Westbrabant

Roosendaal

18 Gemeenten

€ 499.989

€ 3.492.906

5

P2

Sociaal Economische
Samenwerking, SES

Roosendaal

18 Gemeenten

€ 8.643

€ 1.497.317

6

P4

BV "De Stok Eigendom BV"

Roosendaal

Intergemeentelijke
samenwerking Econ.
Intergemeentelijke
samenwerking op sociaal en
economisch gebied
Beheer zwembad

Aandeelh. 100%

€ 198.345

€ 7.167.464

7

P4

BV "De Stok Exploitatie BV"

Roosendaal

Exploitatie zwembad

Aandeelh. 100%

€ 227.114-

€ 1.628.166

8

P5

NV Monumentenfonds Brabant

Vught

€ 5.663.147

€ 5.510.234

9

P6

Roosendaal

€ 7.120.000

€ 21.102.000

10

P7

Openbare gezondheidszorg
(GGD)

26 Gemeenten

€ 2.999.000

€ 14.988.000

11

P8

WVS, Gemeenschappelijke
regeling Werkvoorzieningschap
Westbrabant
GROGZ, Gemeenschappelijke
Regeling Openbare
Gezondheidszorg
Stichting Beheer Borchwerf II

Instandhouding monumentale Aandeelh. € 5.000
kerk St Jan
Sociale werkvoorziening in
9 Gemeenten West
West Brabant
Brabant

€ 198.511

€ 475.133

€ 51.394

12

P8

"Parkeer Beheer Roosendaal BV"

Roosendaal

Roosendaal,
Halderberge,
Ondernemers
Borchwerf II
Aandeelh. 95%

€ 1.554.922

€ 23.402.506

€ 268.407-

Gemeente Roosendaal

Breda

Oudenbosch Beheer Openbare Ruimte /
Parkmanagement
Bedrijvenpark
Uitvoering parkeerbeleid en
exploitatie parkeergarages en
vrachtwagenparking

Deelneming
Aandeelh. 25%
Aandeelh. 24%
indirecte deeln.
Aandeelh. 100%

* Eigen
vermogen
€ 492.310
€ 6.826.000

* Vreemd
vermogen
€ 160.390
€ 17.844.563

€ 41.053

€ 18
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*Resultaat

* Meest recente gegevens

€ 31.114 Overeenkomstig jaarrekening 2011
€ 771.000 Overeenkomstig jaarrekening 2011
€ 374 De BV is winstgerechtigd in de
Borchwerf II CV. Concept cijfers
2011.
€ 65.646- Ondergebracht in GR RWB per
1/1/2011.
€ 103 - Ondergebracht in GR RWB per
1/1/2011.
€ 70.348
€ 12.744 (Bijdrage 2011 gemeente
€ 1.852.000)
€ 114.495€ 308.000 Globaal verlies 2011 bekend: € 2,5
miljoen. (Bijdrage 2011 gemeente
incl. rijksbijdrage € 17.304.000)
€ 392.000 (Bijdrage 2011 gemeente
€ 1.449.000)
.
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nr Prog. Verbonden partij

Vestigingsplaats
Reeuwijk

Publiek belang

Deelneming

* Eigen
vermogen
€ 93.355-

* Vreemd
vermogen
€ 838.657

Beschikbaarstelling van
geo.info voor en door
gemeenten
Openbaar
Vervoersvoorziening

jaarlijkse bijdrage

18 Gemeenten

€ 251.749

€ 3.921.308

8 Gemeenten

€ 638.168

€ 4.084.146

€ 163.656-

€ 21.558.145

€ 17.497.650

€ 3.709.423

€11.620.070

€ 16.211.315

0

13

P8

Stichting Administratiekantoor
dataland/BV Dataland

14

P9

Roosendaal

15

P9

KCV, Gemeenschappelijke
Regeling Kleinschalig Openbaar
Vervoer
RMD, Regionale Milieudienst

16

P9

NV Saver

Roosendaal

Intergemeentelijke
samenwerking Milieu
Afvalinzameling

17

P10

Tilburg

Verlenen van ambulancezorg

18

P10

Roosendaal

Financiering Stadsoevers

Aandeelh. 100%

€ 18.000

€ 295.870

19

P10

RAV, Regionale
Ambulancevoorziening Brabant
Midden-West-Noord
Gemeente Roosendaal
Commanditaire Deelneming BV
Stadsoevers Bestuur BV

Aandeelh. 40% =
2.400 aandelen
47 gemeenten

Roosendaal

Exploitatie Stadsoevers

Aandeelh. 50%

€ 20.000

0

20

P10

Stadsoevers CV

Roosendaal

Exploitatie Stadsoevers

Aandeelh. 48%
indirecte deelneming

€ 300.000

€ 640.399

21

P11

Intergem. Samenwerking
veiligheidzorg

26 Gemeenten

€ 6.826.324

€ 29.406.176

22

P12

Overheidsfinanciering

P12

Enexis Holding NV (vh Essent NV) Rosmalen

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

Aandeelh. 1% =
€ 2.259 mln
56.862 aandelen
Aandeelh. 4,06%=
€ 359 mln
112.630 aandelen
Aandeelh. (zeer
€ 2.963,9 mln
gering) 149.682.196
aandelen waarvan
Roosendaal 23.510
stuks. (0,0157%).
Agiores €2.436,3 mio

€116.274 mln

23

Gemeenschappelijke
Tilburg
Veiligheidregio West en Midden
Brabant
NV Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag
BNG
NV Brabant Water
Den Bosch

24 P12

Gemeente Roosendaal

Roosendaal

Watervoorziening
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€ 394 mln
€ 2.947,6 mln

*Resultaat

* Meest recente gegevens

€ 92.286

€ 42.733- Ondergebracht in GR RWB per
1/1/2011

0 Overeenkomstig jaarrekening 2009/
2010
0 Overeenkomstig jaarrekening 2009/
2010
0 Overeenkomstig jaarrekening 2009/
2010
€ 4.766.498

€ 257 mln Winst 2011 al bekend:
€ 256 miljoen
€ 37mln
€ 193,7 mln Vanaf 2010 wordt voor de
gemeente Roosendaal een
dividenduitkering verwacht van ca.
€10.000 op jaarbasis.
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nr Prog. Verbonden partij
25 P12

Vordering op Enexis BV

Vestigingsplaats
Den Bosch

26 P12

Verkoop Vennootschap BV

Den Bosch

27 P12

Attero NV (vh Essent Milieu
Holding NV)

Den Bosch

28 P12

Publiek Belang
Elektriciteitsproductie BV

Den Bosch

Gemeente Roosendaal

Publiek belang

Deelneming

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

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

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.
Milieupoot van voormalig
Essent.

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

Aandeelh. (zeer
gering) 149.682.196
aandelen waarvan
Roosendaal 23.510
stuks. (0,0157%).
Betreft het 50% belang dat
Aandeelh. (zeer
Essent had in NV EPZ die
gering) 149.682.196
ondermeer eigenaar is van de aandelen waarvan
kerncentrale te Borssele.
Roosendaal 23.510
stuks. (0,0157%).

* Eigen
vermogen
€ 99.628

€779.764.802

* Vreemd
vermogen
€ 1.828,4 mln

*Resultaat

* Meest recente gegevens

€ 372- Het betreft een bruglening van €1,8
mld die Essent heeft verstrekt aan
Enexis, om de overname van de
activa te financieren. Tot het
moment van de herfinanciering
(voor Roosendaal een bedrag van
€283.000) ontvangt de gemeente
jaarlijks rente. Cijfers op basis van
2009.
€ 22.965.928 €20.687.124- In principe vertegenwoordigt deze
BV geen waarde omdat er
garanties en dus risico’s tegenover
staan. De verwachting is dat geen
rentevergoeding wordt uitgekeerd
aan de aandeelhouders..

€257.399.000 €582.026.000

€25.690.000

€184.761.600

€27.886.000 Het betreft het juridisch en
economisch belang in EPZ
Borssele waarin Essent een belang
had van 50%. Jaarlijks wordt
dividend uitgekeerd over het
belang. Voor Roosendaal € 8.228.
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nr Prog. Verbonden partij
29 P12

CBL Vennootschap BV

Vestigingsplaats
Den Bosch

30 P12

Claim Staat Vennootschap BV

Den Bosch

31 P12

BWB, Belastingsamenwerking
West-Brabant

Etten-Leur

32 Div.

GR Regio West-Brabant

Breda

Gemeente Roosendaal

Publiek belang

Deelneming

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

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

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.
Heffing en invorderingen van
belastingen en uitvoering van
de Wet WOZ.

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

Regionale samenwerking
inzake: strategische agenda,
duurzaamheid, middelen,
mobiliteit, sociaal economische zaken, zorg,
welzijn, onderwijs en
ruimtelijke ontwikkeling en
volkshuisvesting.
*Cijfers jaarrekening 2010

* Eigen
* Vreemd
vermogen
vermogen
$303.169 $135.023.174

€ 86.573

€ 9.955

7 gemeenten (vanaf
1-1-2012: 8) en 1
waterschap

0

€ 166.557

19 gemeenten

?

?
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*Resultaat

* Meest recente gegevens

$ 85.697- In deze onderneming zit nog een
bedrag van € 129 mio voor
risicoafdekking van de Cross
Border Lease. Als er nog een
bedrag resteert, nadat alles
afgerekend is, dan wordt dit
uitgekeerd aan de aandeelhouders.
In juni 2010 heeft Roosendaal een
bedrag ontvangen van € 2.751 als
voorschot van de def.afrekening
€ 13.458- Er is een claim bij de Staat der
Nederlanden neergelegd. i.v.m. de
splitsingswet. De juridische
afhandeling wordt afgewacht.

0 Dit betreft de opstartperiode vanaf
maart 2010 tot eind 2010. Pas
vanaf 2012 is de BWB echt
operationeel voor de
belastingheffing etc.
? Opgericht per 1 januari 2011, nog
geen jaarrekening 2011
beschikbaar.
(Bijdrage 2011 gemeente
€ 213.500)
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Paragraaf 6. Grondbeleid
1. Algemeen
Inhoud
paragraaf

De paragraaf “GRONDBELEID” geeft inzicht in het grondbeleid van de Gemeente Roosendaal,
effectuering van de doelstellingen van de programma‟s, die zijn opgenomen in de
programmabegroting 2011. Beoogd wordt dat de Raad het grondbeleid van de gemeente
Roosendaal op hoofdlijnen kan sturen en controleren.

Hoofd
doelstelling

Wij zetten het grondbeleid in als een middel om de ruimtelijke doelstellingen op het gebied van
sociaal beleid, volkshuisvesting, economie, onderwijshuisvesting etc. te realiseren. Daarnaast
streeft de gemeente via het grondbeleid naar maximaal kostenverhaal.

Doelen

-

-

-

-

In de raadsmededeling d.d. 13 augustus 2010 is aangegeven dat de noodzakelijke
herziening van de nota grondbeleid gelijktijdig met de totstandkoming van de structuurvisie
zal worden aangepakt, zodat de „wat‟-vraag (structuurvisie) en de „hoe‟-vraag (grondbeleid)
in samenhang worden bezien. Deze beleidskaders worden ontwikkeld binnen de
bestuursperiode 2010 – 2014. .
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is de regie op ontwikkeling wettelijk verankerd.
Hierdoor wordt de gemeente beter in staat gesteld om tot kostenverhaal te komen mits aan
een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.
Bij actief grondbeleid geven wij bouwrijpe grond uit; bij faciliterend grondbeleid voeren wij
regie op de desbetreffende ontwikkeling door middel van anterieure en posterieure
overeenkomsten en exploitatieplannen. Zowel bij het voeren van actief als bij faciliterend en
passief grondbeleid zetten wij daarbij de in de nota grondbeleid genoemde
grondbeleidsinstrumenten in.
Particuliere initiatieven dienen te passen binnen de gemeentelijke visie en beleid op de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
Onze beleidsuitgangspunten leggen wij per locatie vast als kaders voor de ontwikkeling in
een programma van eisen.
Vanuit het belang dat gehecht wordt aan bewonersparticipatie wordt ingezet op het
versterken van wijkgericht werken bij de uitvoering van de gebiedsontwikkelingen.
Per project wordt adequaat risicomanagement gevoerd.

Beleidskaders
Regelgeving
Wet ruimtelijke ordening
(inclusief Grondexploitatiewet)
Exploitatieverordening

Grondbeleidsnota „Roosendaal
kiest positie‟

Financiële Verordening

Gemeente Roosendaal

Omschrijving
Regeling voor kostenverhaal, binnen- en
buitenplanse verevening en enkele locatieeisen bij particuliere grondexploitatie.
Bevat de voorwaarden, waaronder de
gemeente medewerking verleent aan het
in exploitatie brengen van gronden.
Faciliterend grondbeleid als primaire
beleidsrichting

Bevat de elementen, die de raad ten
minste in de paragraaf grondbeleid
opgenomen wil zien.

Vastgesteld
2008

Actualisatie

2008

2005

2008

Herziening in
2012 in
samenhang met
structuurvisie
Herziening a.g.v
nieuwe formats
VNG
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6.2. Wat hebben we bereikt?
6.2.1. Rol van de gemeente
De rol van de gemeente op de grondmarkt verandert. Klassiek is er de scheiding tussen:

1. Actief grondbeleid
2. Faciliterend grondbeleid
3. Passief grondbeleid
Actief grondbeleid
Actief grondbeleid gaat uit van een overheersende rol voor de overheid, die grond verwerft, bouwrijp maakt en
uitgeeft. Met actief grondbeleid verkrijgt de gemeente een maximaal sturende rol in de productie en exploitatie van
ontwikkelingslocaties.
Faciliterend grondbeleid
Bij faciliterend grondbeleid is over het algemeen sprake van een meer overheersende rol van de grondeigenaar,
c,q, marktpartij ten opzichte van de gemeente, waarbij de gemeente faciliterend optreedt door middel van:
het vaststellen van ruimtelijke, kwalitatieve, financiële en programmatische kaders voor de betreffende
locatieontwikkeling;
het hanteren van het grondbeleidsinstrumentarium;
het aankopen van gronden als daarmee de onderhandelingspositie van de gemeente kan worden versterkt
of gewenste ontwikkelingen op gang worden gebracht dan wel ongewenste ontwikkelingen kunnen worden
tegengegaan.
Het initiatief tot de locatieontwikkeling kan zowel bij de gemeente als bij marktpartijen liggen. De gemeente is nog
wel actief maar neemt gezamenlijk met marktpartij(en) het initiatief om tot uitvoering van het grondbeleid te komen.
Deze samenwerkingsvormen staan in de praktijk bekend onder de naam Publiek Private Samenwerking (PPS).
Passief grondbeleid
Bij een volledig passief grondbeleid laat de gemeente de aankoop en exploitatie van de grond geheel
over aan de marktpartijen. De gemeente beperkt zich als overheid tot de regiefunctie en stelt randvoorwaarden. De
grondexploitatie wordt door een derde uitgevoerd, de gemeente voert de publiekrechtelijke procedures en neemt
doorgaans de openbare ruimte na oplevering in eigendom en beheer.
6.2.2. De grondexploitaties
Actief grondbeleid
Complexen in exploitatie

Doelstelling

Te herstructuren woongebieden
Zuid-Oost Kwartier
Nieuwe Markt
Van Dregtplein
Herontwikkeling Heerle
Groot Kroeven
Groot Kalsdonk

Realisatie nieuw Jan Tinbergen College, een sporthal, een
jeugdzorgcluster en woningbouw
Realisatie parkeergarage, plein en paviljoen
Realisatie woningbouw
Behoud en versterking van de leefbaarheid op het gebied van
woningbouw, buurthuiswerk en sport
Herstructurering woonwijk
Revitalisering naoorlogse wijk via ruimtelijk structurele en sociaalmaatschappelijke maatregelen

Nieuwe woongebieden
Weihoek

Realisatie woonwijk

Plantagebaan Wouwse Plantage

Realisatie woningbouw

Gebrande Hoef Moerstraten

Realisatie woningbouw

Bulkstraat Wouw

Realisatie bedrijventerrein en woningbouw

Te herstructuren bedrijfsterreinen

Gemeente Roosendaal
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Actief grondbeleid
Complexen in exploitatie

Doelstelling

Herstructurering Majoppeveld
deelgebied 1

Revitalisering oud bedrijventerrein

Herstructurering Majoppeveld
deelgebied 2-4
Majoppeveld Oost

Revitalisering oud bedrijventerrein

Tolberg Centrum fase 2

Uitbreiding winkelcentrum

Complexen niet in exploitatie
genomen
Van Dorstterrein

Herontwikkeling locatie tot woningbouw

Zuidpoort-Noord

Realisatie kantorencomplex

De Stok 1,2 en 2a
Camping Wouwse Plantage

Realisatie recreatieve doeleinden
Realisatie woningbouw

Verspreide complexen:

Verantwoorden van nog niet in exploitatie genomen gronden en
vastgoed

Realisatie nieuw bedrijventerrein

- ‟t Zand
e
- Nieuwstraat 2 fase
- Industriestraat
- Wouwseweg/Freijterslaan
Overige
Strategische verwervingen / aankoop Tegengaan van ongewenste ontwikkelingen door aankoop en
overlastgevende panden
herontwikkeling van bepaalde panden
Erfpachtgronden

Administreren van alle in erfpacht uitgegeven gronden

Faciliterend grondbeleid

Doelstelling

Stadsoevers

Omzetting van een verouderd bedrijventerrein in een dynamisch
woon-, werk- en leefmilieu

Spoorzone

Ontwikkeling stationsgebied

Borchwerf II

Realisatie nieuw bedrijventerrein

Passief grondbeleid
De Landerije

Realisatie vrije sectorwoningen door ontwikkelaar

Bloemschevaert

Realisatie woningbouw en woonservicezone

Permekeplein

Realisatie appartementencomplex

Dijkcentrum (fase 1)

Uitbreiding supermarkt

Knipplein/Ommegangstraat

Realisatie woningbouw en woonservicezone
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6.3. Wat hebben we daarvoor gedaan?
6.3.1. Prognoses van de te verwachten resultaten uit actief grondbeleid
Het totaal resultaat in de jaarrekening 2011 bedraagt op basis van eindwaarde (EW) € 5,8 miljoen en op basis van
netto contante waarde (NCW) €4,5 miljoen. Dit resultaat zal naar verwachting en bij ongewijzigde omstandigheden,
in de komende jaren worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Grondexploitaties. Ten tijde van de
programmabegroting 2011 werd eveneens een EW verwacht van € 5,8 miljoen en op basis van netto contante
waarde (NCW) € 5 miljoen.
In onderstaand overzicht is de opbouw van het resultaat terug te vinden.
Complex

bedragen x €1.000

Programma Resultaat (EW) volgens Resultaat (NCW) volgens Jaar van afsluiting
2011 - 2020
m2
Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening
bedrijven2011
2011
2011
2011
2011
2011
terrein /
santal
woningen

Bedrijventerreinen
Majoppeveld Oost
Herstr. Majoppeveld
deelgebied 1
Herstr. Majoppeveld
deelgebied 2
Borchwerf II*

343.081

1.817

3.173

1.501

2.336

2016

2019

21.260

1

53

0

47

2013

2014

2.126
210.407

-384

-54

-368

-52

2012
2011

2012
2015

Wonen
Nispen Moerendaal

10

73

0

73

0

2011

2011

Van Dregtplein

60

1.413

1.205

1.217

988

2014

2015

Weihoek

11

1.702

720

1.621

622

2012

2014

Groot Kroeven

360

792

420

674

358

2015

2015

Herontw. Heerle

48

-268

-311

-212

-246

2017

2017

Plantagebaan 192-194

22

18

6

16

5

2013

2012

Gebrande Hoef Moerstraten

27

425

135

342

108

2016

2016

60

0
15

5
0

0
14

4
0

2015
2012

2014
2012

2017

2018

165

23

133

18

2015

2015

332

n.v.t.

2018

Diverse
Zuidoost Kwartier
Tolberg Centrum fase 2
Stadsoevers **

600

Groot Kalsdonk

30

Bulkstraat Wouw ***
Totaal

40
23.432 m2

423
5.769

5.796

5.011

4.520

* Resultaat loopt niet via de bestemmingsreserve Grondexploitatie
** Een eventueel resultaat heeft in eerste instantie invloed op de taakstelling
Totale woningprogrammering 900 (vastgestelde grex) in de
woningprogrammering
vanNieuwe
de gemeente
Roosendaal
zijn 889
***
grondexploitatie
in 2011:
40woningen
woningenopgenomen
+ 23.432 m2 grond bedrijventerrein

De resultaten zijn verantwoord na winstneming (zowel begroot als werkelijk).
Het resultaat 2011 (NCW) is €0,5 miljoen lager dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door:
- Vrijgevallen tussentijdse winsten Weihoek (2010)
- € 1.100.000
- Majoppeveld Oost (overname contract van Wijnen Kapstok I en II)
+ € 800.000
- Verslechtering resultaat overige complexen
- € 200.000
€ 500.000
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Afgelopen jaren zijn er bij enkele grondexploitaties veranderingen van enige omvang (lees: een bedrag van
minimaal € 100.000 in NCW) opgetreden. De mutaties worden toegelicht volgens het stoplichtenmodel, welke is
vastgesteld in de auditcommissie en met de raad is gedeeld.

Complexen in exploitatie
Waardering

Plansaldo

Programma

Planning

conform laatst vastgesteld
bestuurlijk programma

conform laatst vastgesteld
bestuurlijk programma

conform laatst vastgesteld
bestuurlijk programma

negatieve afwijking
<= 20% of € 100.000

negatieve afwijking <= 20% negatieve afwijking
of <= 20 woningen
<= 2 jaar

negatieve afwijking
> 20% of € 100.000

negatieve afwijking > 20%
of > 20 woningen

negatieve afwijking
> 2 jaar

Hieronder een overzicht van de mutaties :
Resultaat veroorzaakt door winstnemingen
De tussentijdse winstnemingen bij de rekeningen (2010 en 2011) leiden in het overzicht “opbouw van het resultaat”
tot een lagere eindwaarde en contante waarde van de grondexploitatie (ongunstiger plansaldo).
Complex

Oorzaak
Plansaldo
Afwijking
bedrag x
€1.000

Programmering
Afwijking

Planning
Neg. Afwijking

%
Aantal

%

jaren

Weihoek
-999
-62%
2
Dit verschil wordt veroorzaakt door tussentijdse winstneming, ad €1,1 miljoen (jaarrekening 2010).
De geraamde tussentijdse winstneming ad €175.000 is niet gerealiseerd omdat de gronden later
worden verkocht dan geraamd. We hebben de gronden later dan gepland bouw- en woonrijp
gemaakt (ultimo 2011).
Groot Kroeven
-316
-47%
Het resultaat wordt veroorzaakt doordat tussentijdse winstneming ad €500.000. In 2011 zijn de
plannen nogmaals tegen het licht zijn gehouden. De kosten zijn beoordeeld op hoogte, relevantie en
mogelijkheden van uit- en afstel. Dit heeft geleid tot een kostenbesparing.
Groot Kalsdonk
-115
-86%
Het resultaat wordt veroorzaakt door tussentijdse winstneming ad €2,4 miljoen. Doordat in 2011 de
plannen nogmaals tegen het licht zijn gehouden. De kosten zijn beoordeeld op hoogte, relevantie en
mogelijkheden van uit- en afstel. Dit heeft geleid tot een kostenbesparing.
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Positieve afwijkingen t.o.v. begroting 2011 (gunstiger plansaldo)
Complex

Oorzaak
Plansaldo
Afwijking
bedrag x
€1.000

Programmering
Afwijking

Planning
Neg. Afwijking

%
Aantal

%

jaren

Majoppeveld Oost
835
56%
3
De gronduitgifte binnen Majoppeveld Oost was opgenomen conform de afgesloten realisatieovereenkomsten met de ontwikkelaars van Kapstok I en II en de Meeten II. In december hebben we als
gemeente afscheid genomen en afgerekend met de ontwikkelaar van Kapstok I en II, mede door de
gerealiseerde gronduitgifte in 2012. De gronden worden vanaf 2012 uitgegeven onder volledige
verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de Meeten II zijn er in aanvulling op de overeenkomst
afspraken gemaakt over rentevergoeding over de niet afgenomen gronden per 1-1-2010. Evenals bij
Kapstok I en II is grote vertraging opgetreden in de gronduitgifte. De uitgifte van de gronden van de
Meeten II lopen nu tot en met 2015. De uitgifte van de gronden Kapstok I en II lopen naar verwachting
nog tot en met 2019, een verlenging met 3 jaar. Volledige uitgifte van de gronden binnen genoemde
jaren geeft nog een licht positief saldo. De uitgifte van gronden van Kapstok III c.a. gaat pas na 2015
plaats hebben.
Herstructurering Majoppeveld deelgebied 2
316
-86%
Het resultaat ontwikkelt zich positief door een voordelige aanbesteding waardoor de kosten lager
zijn geraamd.

Negatieve afwijkingen t.o.v. primaire begroting 2011 (ongunstiger plansaldo)
Complex

Oorzaak
Plansaldo
Negatieve afwijking
bedrag x €1.000
%

Programmering
Negatieve afwijking
aantal

%

Planning
Negatieve afwijking
jaren

Van Dregtplein
-229
-19%
1
Het plan loopt vertraging op. Oorzaken zijn voornamelijk het naar achteren schuiven van de planning
met 1 jaar van de opbrengsten.
Gebrande Hoef
-234
-68%
Het positief resultaat valt lager uit dan begroot. Het resultaat valt lager uit doordat we binnen de
grondexploitatie, de uitgifte verkoop van woningen en m2 bedrijventerrein, voorzichtigheidshalve
meer over de jaren verspreid en naar achteren geschoven. Conform 2e bestuursrapportage 2011.
Bulkstraat Wouw
-332
-52%
Bulkstraat Wouw was niet opgenomen in de begroting 2011, maar is in 2011 vastgesteld door de
Raad met een resultaat ad € 637.473 (NCW). Het resultaat valt lager uit doordat we binnen de
grondexploitatie, de uitgifte verkoop van woningen en m2 bedrijventerrein, voorzichtigheidshalve
meer over de jaren verspreid en naar achteren geschoven.

6.3.2. Prognoses van te verwachten resultaten uit faciliterend grondbeleid
Grondbank stadsoevers
In het kader van de samenwerking binnen de BV/CV Stadsoevers verzorgt de gemeente Roosendaal voor de
grondverwerving voor de benodigde percelen en het fiscaal bouwrijp maken. In de samenwerkingsovereenkomst
(SOK) die met de marktpartijen is gesloten zijn met name afspraken gemaakt ten aanzien van de over te dragen
fiscaal bouwrijpe grond. Daarvoor is een garantie afgesproken, waarmee de risico‟s zijn afgedekt. De
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vastgoedontwikkeling geschiedt voor het overige geheel voor rekening en risico van de ontwikkelaar. In
Stadsoevers vindt integrale ontwikkeling van het plangebied plaats.
De onderhandelingen met de marktpartijen zijn erop gericht om in september een allonge op de
samenwerkingsovereenkomst vast te stellen. De intentie is gericht op samenwerking met de marktpartijen. Recent
is daartoe een akkoord op hoofdlijnen met de marktpartijen.
Voor de waardering van de gronden is een grondexploitatiebegroting relevant, waaruit op basis van de toekomstige
kasstromen blijkt of de investeringen al dan niet rendabel zijn. De laatst aangepast grondexploitatie van de BV/CV
Stadoevers laat een tekort zien van ruim € 5,5 miljoen. Gemeente heeft voor haar deel al een voorziening gevormd
bij de jaarrekening 2010.
Geplande woonprogrammering in Stadsoevers is voor 889 woningen opgenomen in de woningprogrammering,
waarvan 600 tot en met 2020. Provincie heeft recent cijfers gepubliceerd (januari 2012). Hieruit blijkt behoefte tot
2020 van een stijging van het aantal woningen van > 2.000.
Eind 2011 is de boekwaarde van de grondbank Stadsoevers € 19 miljoen.
Borchwerf II
In het kader van de samenwerking binnen de BV/CV Borchwerf II verzorgen de gemeente Halderberge en de
gemeente Roosendaal de grondverwerving voor de benodigde percelen en het fiscaal bouwrijp maken. Voor Fase
B zijn in 2011 gronden aangekocht. In 2011 is ruim € 4 miljoen aan grond verworven. De verwervingskosten
worden inclusief rente doorberekend aan de BV/CV. De grond wordt geleverd zodra de BV / CV hiertoe verzoekt.
Gerealiseerde winstneming ten opzichte van de begroting en onderbouwing hiervan
Het totale bedrag uit (tussentijdse) winstneming is €3.3 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:

Complexen

Resultaat

Afsluiten winstgevende grondexploitaties:
- Nispen Moerendaal

367 V

Tussentijdse winstneming
- Groot Kroeven
- Groot Kalsdonk

500
2.400
2.900 V

Totaal resultaat n.a.v. afsluiten grondexploitaties:

3.267 V

Bedragen x €1.000
De resultaten van Nispen Moerendaal en Weihoek zijn begroot. In 2010 is in de grondexploitatie Weihoek al € 1,1
miljoen tussentijds winstgenomen. De resultaten van Groot Kroeven en Groot Kalsdonk worden veroorzaakt,
doordat in 2011 de plannen nogmaals tegen het licht zijn gehouden. De kosten zijn beoordeeld op hoogte,
relevantie en mogelijkheden van uit- en afstel.
6.3.3. Complexen niet in exploitatie
Het belangrijkste complex, uit de niet in exploitatie genomen complexen, zijn de verspreide complexen ad € 9
miljoen. Momenteel vinden er geen verwervingen meer plaats. Dit komt door de markttechnische en financiële
omstandigheden op dit moment.
Met ingang van de programmabegroting 2013 wordt jaarlijks de keuze gemaakt of complexen wel of niet in
exploitatie zijn, en als zodanig ook in de administratie verwerkt.
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6.4. Wat heeft het gekost?
6.4.1. Bestemmingsreserve Grondexploitatie
De bestemmingsreserve Grondexploitaties heeft als functie het opvangen van de risico‟s, verbonden aan de
grondexploitatie. Deze reserve wordt gevoed met stortingen van batige saldi van (bijna) afgewikkelde complexen en
dient als dekkingsmiddel voor eventuele tekorten op de grondexploitatie.
De omvang van de bestemmingsreserve Grondexploitatie is o.a. afhankelijk van:
- de gekozen strategie: wordt in projecten actief, faciliterend of passief geacteerd
- de absolute omvang van de projecten
- de inschatting van de risico‟s in relatie tot de getroffen beheersingsmaatregelen (het risicomanagement op
grondexploitaties).
Met inachtneming van de herziene grondexploitaties wordt hieronder een doorkijk gegeven van de ontwikkeling van
de bestemmingsreserve Grondexploitatie.
Verloop bestemmingsreserve grondexploitatie

2010

2011

2012 2013

2014

2015 2016 2017 2018

6.364

1.168 2.612 3.323 3.786 3.848 5.580 6.137 6.292

bedragen x € 1.000
Beginstand per 1 januari
toevoegingen:
- bespaarde rente
- (tussentijdse) winstneming:
- erfpachtgronden Groenendaal
- erfpachtgronden
- Van Dregtplein
- Borchwerf Noord
- Borchwerf II
- Herstructurering Majoppeveld deelgebied I
- Herstructurering Majoppeveld deelgebied II
- Majoppeveld Oost
- De Stok fase 1, 2 en 3a
- Nispen Moerendaal
- Majoppeveld Noord
- Weihoek
- Groot Kroeven
- Groot Kalsdonk
- De Landerije
- Bulkstraat
- Gebrande Hoef II
- aanwending verliesvoorziening Nieuwe Markt

261

41

104

133

151

154

223

245

252

22
11

20
362

20
5

20
5

20
5

20
5
1.248

20
5

20
5

20
5

50
260

1.343
85
200
215
1.100

367
0
500
2.400

300

420
420

270
423
135
1.400

subtotaal toevoegingen

3.519

3.690

785

578

304
2.118

96

177 1.848

671

271 1.754

34

-41
40

40

40

40

40

40

40

19

75

75

75

75

75

75

75

74

115

115

115

115

115

115

onttrekkingen:
- Nieuwe Markt (paviljoen)
- Nieuwe Markt (plein)
- Nieuwstraat
- De Singel
- verspreide complexen
- verliesvoorziening Stadsoevers
- afwaardering panden Industriestraat
- afwaardering Credo panden
- voorfinanciering Zuidoostkwartier
subtotaal onttrekkingen
Eindstand per 31 december

465
71
2.768
589
850
1.550

1.550

8.715

2.246

1.168

2.612 3.323 3.786 3.848 5.580 6.137 6.292 7.932

547

Voorfinanciering Zuidoostkwartier
In bovenstaande opzet is ervoor gekozen om de ontwikkeling van de vrijkomende onderwijslocaties in 2012 onder
te brengen in een nieuwe grondexploitatie, waarbij het ontwikkelrisico wordt gelegd bij de grondexploitaties.
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Schematisch ziet het verloop van de bestemmingsreserve grondexploitatie er als volgt uit:

6.4.2. Gerealiseerde kosten en opbrengsten
In het volgende schema zijn de werkelijke kosten en opbrengsten, zoals ze in 2011 zijn gemaakt, opgenomen.
Com plexen in exploitatie
naam com plex

boekw aarde
1jan2011
Majoppeveld Oost
21.398.392
Herstr.Majoppeveld deelgeb.1
2.537.734
Herstr..Majoppeveld deelgeb.2
-721.678
Borchw erf II*
3.897.329
Nispen Moerendaal
-455.782
Herontw ikkeling Heerle
2.718.934
Plantagebaan Wouw se Plantage
681.637
Gebrande Hoef Moerstraten
866.224
Van Dregtplein
884.093
Weihoek
-281.739
Groot Kroeven
-4.985.051
Bulkstraat
1.866.176
Nieuw e Markt parkeergarage
-517.479
ZuidOostKw artier
2.845.425
Tolberg Centrum
66.474
Grondbank Stadsoevers
15.218.033
Groot Kalsdonk
-3.660.580
totaal
42.358.142

verw erbouw vingen
rijp m aken
14.500
52.578
16.781
120.189
4.471
612.684
4.270.019
392.767
0
104.876
331.767
99.342
0
14.616
0
216.693
0
53.230
195
117.481
0
346.677
963
0
0
451.362
0
1.076.163
0
1.520
2.341.078
658.013
565
814.863
6.980.340
5.133.055

plankosten
769.083
37.003
20.002
80.949
7.046
193.749
70.429
28.268
14.890
28.052
118.359
108.122
37.589
53.221
15.261
310.830
76.949
1.969.802

verkopen
872.514
16.051
0
0
0
0
0
0
178.000
21.722
0
0
0
252.525
0
206.250
0
1.547.061

exploitatie.
lasten/baten
851.848
117.574
-56.250
287.549
-23.050
114.577
31.043
42.174
29.728
-10.855
-136.762
69.903
-3.676
73.630
3.190
719.474
-243.631
1.866.463

diversen/ boekw aarde
bijdrage
31dec2011
-207.839
22.006.049
0
2.813.230
0
-140.771
0
8.928.613
366.910
0
-346.218
3.112.151
0
797.724
-50.000
1.103.359
265.000
1.068.941
-10.000
-178.587
482.699
-4.174.079
0
2.045.164
0
-32.204
-3.684.025
111.890
0
86.445
0
19.041.177
2.089.376
-922.458
-1.094.097
55.666.643

‘* Administratief verwerkt onder complexen niet in exploitatie
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Com plexen niet in explotatie
naam com plex
boekw aarde
1jan2011
Zuidpoort Noord
67.399
Camping Wouw se plantage
448.660
Permekeplein
-28.675
Van Dorstterrein
-12.469
Bloemschevaert
42.514
De Landerije
-671.299
Dijkcentrum
0
Knipplein
157.172
SpoorHaven spoorzone
-1.739.620
Nieuw straat
934.022
Verspreide Complexen
8.838.368
Overlastgevende panden
568.376
Recreatiegebied De Stok
1.053
De Stok fase 2 en 2a
-51.863
Herontw .onderw ijs locaties
0
Super XL
0
Stedelijke Ontw ikkeling
0
totaal
8.553.638

naam com plex

boekw aarde
1jan2011
Erfpachtgronden Groenendaal
382.722
Erfpachtgronden
5
totaal
382.727
51.294.507

verw ervingen

bouw rijp m aken
4.611
98.941
0
0
5.753
81.760
10.474
22.812
0
1.866
-88.013
6.091
0
71
0
2.815
766
147.947

plankosten
44.293
23.397
8.301
22.403
80.551
12.840
66.816
39.794
548.281
3.540
66.881
9.499
665
0
10.301
47.015
65.109
1.049.687

verkopen

bouw rijp m aken
0
0
0
0
0
0

plankosten
388
5.845
6.232

verkopen

0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500

verw ervingen

6.987.840

5.281.002

3.025.721

0
0
0
0
0
0
299.718
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
1.299.718

exploitatie.
lasten/baten
3.885
24.765
-1.116
-269
-476.213
-25.174
-27.471
9.274
-91.109
44.134
399.530
7.652
-607
-1.489
31
0
0
-134.177

exploitatie.
lasten/baten
0
-20.851
349.505
-18.030
349.505
-38.881

3.196.284

1.693.405

diversen/
bijdrage
0
0
0
0
0
337.500
-475
0
-1.871.063
-33.562
-625.650
26.500
0
0
0
0
-25.000
-2.191.750

boekw aarde
31dec2011
120.188
595.763
-21.491
9.665
-347.394
-264.373
-250.374
229.052
-3.146.011
950.000
8.591.116
-381.882
1.112
-53.281
10.331
49.830
40.875
6.133.126

diversen/ boekw aarde
bijdrage
31dec2011
20.463
382.722
361.690
4
382.153
382.726
-2.903.695

62.182.496

6.4.3. Verliesvoorzieningen
Naast een groot aantal grondexploitaties met een verwacht positief resultaat kent de gemeente Roosendaal ook
grondexploitaties met een verwacht nadelig resultaat. De noodzakelijke investeringen zijn nodig om de
gemeentelijke ambities en doelstellingen te verwezenlijken.
Voor deze exploitaties dienen verliesvoorzieningen gevormd te worden. De noodzakelijke aanvullende
voorzieningen als gevolg van de herijking van de lopende grondexploitaties komen ten laste van de
Bestemmingsreserve grondexploitaties.
Tot en met de jaarrekening 2010 is voor het nemen van een voorziening voor de grondexploitaties het principe
gehanteerd dat het voorziene verlies op eindwaarde wordt genomen op het moment dat het wordt voorzien. Om
aansluiting te houden met de algemeen geldende waarderingsgrondslag van voorzieningen binnen de gemeente
Roosendaal is het logischer om voor deze voorzieningen de netto contante waarde (NCW) te hanteren. Vanaf 2011
wordt deze verliesvoorziening gevormd tegen netto contante waarde.
Het totaal van de
verliesvoorzieningen bedraagt ultimo 2011: € 268.000. In de grondexploitatie van
Herontwikkeling Heerle is het geraamde verlies € 246.000. In de grondexploitatie Zuidoost Kwartier is in 2011 is
in 2011 het verlies genomen, waarvoor bij de jaarrekening 2007 een verliesvoorziening is gevormd. De
grondexploitaties voor deelgebied 1 en 2 worden samengevoegd, zodra de Toppersubsidie voor deelgebied 1 is
afgewikkeld. Door samenvoeging van de grondexploitaties op termijn is geen aanleiding om een verliesvoorziening
te vormen voor het negatieve resultaat van Herstructurering Majoppeveld 2 ad € 52.000 (NCW)

Bedragen x €1.000
Verliesvoorziening
2010
Herontwikkeling Heerle
-268
Zuidoost Kwartier
-1.273
Totaal verliesvoorziening 2011
-1.541
Verliesvoorziening vanaf 2011 opgenomen tegen NCW
Complex
Bedragen x €1.000
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Resultaat
2011

1.273
1.273

Verliesvoorziening
2011
-268 N
0N
-268 N
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6.4.4. Getroffen verliesvoorziening op BV Stadsoevers
De getroffen verliesvoorziening van € 2,768 miljoen op Stadsoevers is gevormd voor het 50% aandeel van de BV
Stadsoevers - waarvan Roosendaal 100% eigenaar is - in het mogelijke verlies van Stadsoevers CV ad € 5,6
miljoen.
6.4.5. Overzicht risico’s
Het gemeentelijk grondbeleid en gemeentelijke grondexploitaties kennen vaak complexe en langdurige processen.
Dat brengt de nodige financiële en andersoortige risico‟s met zich mee. Zowel op project- als op totaalniveau vindt
risicomanagement plaats. De bepaling van de risico‟s wordt voor de lopende projecten gedaan aan de hand van
project- en marktrisico‟s. Projectrisico‟s zijn direct gekoppeld aan een specifiek project en marktrisico‟s zijn
projectoverstijgende risico‟s als gevolg van de economische crisis. Deze externe marktontwikkelingen hebben op
grote projecten als Stadsoevers en Majoppeveld Oost natuurlijk wel het meeste effect. De marktrisico‟s worden dan
ook voor het grootste deel bepaald door deze projecten
Uiteraard heeft de crisis niet alleen effect op gewijzigde risicoprofielen maar ook voor mogelijke noodzakelijke
afwaarderingen.
Onderstaand zijn de drie belangrijkste risico‟s > €1 miljoen ten aanzien van de grondexploitatie opgenomen en kort
toegelicht.
Stadsoevers
Uitgangspunten
Oude situatie
Voor de ontwikkeling van Stadsoevers is tussen de gemeente Roosendaal, Proper Stok en Bouwfonds een
samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten. Onderdeel hiervan is dat de gemeente een „grondbank‟ voert en
ontwikkeling plaats vindt via een BV/CV constructie waarin de gemeente en marktpartijen deelnemen (50%-25%25%).
De laatste kostprijsopzet van de grondexploitatie 30-8-2011 sluit met een voordelig resultaat van €435.000 inclusief
taakstellingen voor totaal €6.070.000 (waarvan €5.535.000 gezamenlijke taakstelling en €535.000 taakstelling
Oost). De gevormde verliesvoorziening door de gemeente op het aandeel BV/CV Stadsoevers is € 2.817.500.
In de kostprijsopzet van de grondexploitatie is rekening gehouden met de in de SOK vastgelegde
afnameverplichtingen van gronden tegen garantieprijs.
Huidige situatie
Naar aanleiding van de huidige economische ontwikkeling hebben gemeente en marktpartijen onderkend dat de
eerdere plannen van Stadsoevers niet onverkort en in het geplande tempo kunnen worden gerealiseerd. Daarom
hebben gemeente en marktpartijen de behoefte geuit om te komen tot een nieuwe SOK dan wel een allonge van
de bestaande SOK.
Als blijk van wederzijds vertrouwen en het expliciet tot uitdrukking brengen van de wens om nog steeds gezamenlijk
Stadsoevers te ontwikkelen, is vooruitlopend op de nieuwe SOK dan wel de allonge op de bestaande SOK medio
maart 2012 een hoofdlijnenakkoord gesloten tussen gemeente en marktpartijen.
Het hoofdlijnenakkoord betreft enerzijds het faseren van het totaalplan Stadsoevers in de deelplannen Zuid, Noord
en oost met behorende fasering in tijd en realisatie en anderzijds het overhevelen van de grondexploitatie van de
BV/CV naar de gemeente. De bedoeling is dat het deelplan Zuid eerst wordt ontwikkeld door de marktpartijen. Het
deelplan Noord wordt opgepakt zodra het deelplan Zuid nagenoeg is afgerond. Deelplan Oost wordt door de
gemeente zelf ontwikkeld.
Vervolg
In het hoofdlijnenakkoord van de gemeente en marktpartijen is vastgelegd dat vóór 1 september 2012 een nieuwe
SOK moet zijn afgesloten dan wel overeenstemming moet zijn bereikt over een allonge op de huidige SOK.
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De onderhandelingen over zowel ruimtelijke en financiële aspecten zijn gaande. De uitkomsten zijn nog niet
bekend.
Cruciaal ten aanzien van de onderhandelingen is dat in hoofdlijnenakkoord onder artikel 34 expliciet is vastgelegd
dat wanneer gemeente en marktpartijen niet tot een nieuwe SOK dan wel een allonge op de bestaande SOK
komen, de huidige SOK onverkort van kracht blijft en de gemeente geen verder risico loopt over de boekwaarde
van de grond.
Risico‟s
De risico‟s zijn uitgewerkt in verschillende scenario‟s. De verschillende risico‟s, onderverdeeld in juridisch,
planeconomisch (fasering, tijd, parameters) zijn in beeld gebracht met bijbehorende risico‟s (laag, midden en hoog)
en bedrag. Voor de paragraaf grondbeleid is er voor gekozen om deze risico‟s samen te presenteren, omdat alles
met alles samenhangt.
Het maximale risico in de totale grondexploitatie (gemeente en BV/CV Stadsoevers) wordt gelopen over € 10
miljoen. Dit betreft de boekwaarde van € 19 miljoen -/- de reeds verworven gronden met een marktwaarde ad € 8
miljoen. De gemeente gaat er van uit dat de verworven gronden minimaal hun waarde behouden als
industriegebied in een worst case scenario. Per saldo € 11 miljoen. Hierop is het risico van voor plan- en
voorbereidingskosten ad € 1 miljoen afgehaald. Dit betreft het aandeel plankosten in de grondbank ad €3,2 miljoen
en € 0,5 miljoen in de BV/CV Stadsoevers (aandeel gemeente) minus de reeds gevormde verliesvoorziening op de
BV/CV Stadsoevers ad € 2,7 miljoen.
Resumerend is het totaal risico € 10 miljoen:
Gronden
€ 9 miljoen
Plan- en voorbereidingskosten
€ 1 miljoen
Majoppeveld Oost
Kans: 10%
Financieel risico: € 3,1 miljoen
Uitgaande van een basis scenario (ondergrens) van 2 jaar vertraging kost dat de gemeente aan rente circa €2
miljoen. Uitgaande van een worst case scenario (bovengrens) van 4 jaar vertraging kost dat de gemeente aan rente
circa € 4,2 miljoen. Totaal (gewogen) risico: € 3,1 miljoen. De kans op dit risico is 10% (laag).
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Paragraaf 7.

Bedrijfsvoering

7.1 Algemeen
Inhoud
paragraaf

Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarop de Gemeente Roosendaal haar bedrijfsvoering
organiseert op de verschillende hieronder genoemde middelenfuncties.

Hoofddoel
Wij werken voortdurend aan de verbetering van de bedrijfsvoering door de verschillende
middelen optimaal en in samenhang in te zetten.
Doelen




Wij bieden een zo goed mogelijke ondersteuning bij de uitvoering van de programma‟s;
Om de klanten van de gemeente efficiënt te bedienen laten we interne en externe
processen zo efficiënt mogelijk verlopen en zorgen voor een zorgvuldige besluitvorming;
Wij zorgen voor de verdere uitlijning van de ketengeoriënteerde organisatie door planmatig
werken te ondersteunen en specifiek op het terrein van de middelenfuncties door o.a. het
opstellen van een concernplan en diverse afdelingsplannen.

Relatie met de programma‟s / andere paragrafen
In deze paragraaf gaat het om de interne dienstverlening binnen de gemeentelijke organisatie.
In programma 1 (Bestuur en Dienstverlening) gaan we in op de verbetering van de externe
dienstverlening en de ondersteuning van het lokaal bestuur.
Beleidsvelden
De paragraaf omvat de volgende beleidsvelden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beleidskaders

Organisatieontwikkeling / doorontwikkeling
HRM/ Personeel en Organisatie
ICT
Communicatie
Financiën (inclusief Planning & Control, Rechtmatigheid)
Inkoop
Juridische zaken

Per beleidsveld wordt regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.

Beleid
1. Organisatieontwikkeling/
Doorontwikkeling
Koersdocument “Verbonden met de
stad”
Organisatie verordening
2. HRM/ P&O
P&O-visie
Beleidskader
Competentiemanagement
Beoordelingsbeleid

Gemeente Roosendaal

Omschrijving

Vastgesteld

Beschrijving van de ontwikkelrichting van de
organisatie in komende jaren.
Verordening waarin de inrichting van de
organisatie wordt vastgelegd.

2009

Meerjarenvisie ontwikkeling P&O-beleid

2010

Beleidskader voor het werken met en het
sturen op competenties en integrale
afstemming van HRM-instrumenten.
Procedure en instrumenten voor jaarlijkse
gesprekscyclus (PW- en voortgangsgesprek
en beoordeling).

2011

Actualisatie

2010

2012

2015

2011
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Beleid

Omschrijving

Arbeidsmarktbeleid

Schets van de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en de te nemen noodzakelijke
maatregelen
Beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

2010

Arbobeleid als regulier onderdeel van het
Bedrijfsvoeringsbeleid.
Beleid gericht op het voorkomen van
ziekteverzuim ( Preventief)
Incl. aanbesteding Arbodienst.
Beleid gericht op het voorkomen van agressieincidenten.

2009

Visie op de ontwikkeling op het terrein van ICT
voor de komende jaren. (gekoppeld aan
ambities op dienstverleningsniveau).
De spelregels hoe wij als gemeente
Roosendaal de ICT willen inrichten,
toepassen, beheren, wijzigen en financieren.
Kaders voor de bereikbaarheid, integriteit en
beschikbaarheid van informatie.

2011

Arbeidsvoorwaardenbeleid
(Meerjaren)arbobeleidsplan
Gezondheidsbeleid

Agressiebeleid
3. ICT
ICT visie en beleid

ICT kaders en richtlijnen

Informatiebeveiligingsbeleid
4. Communicatie
Communicatievisie
Communicatie.com
Communicatiebeleid
5. Financiën / P & C
Financiële verordening

Budgethoudersregeling

Nota Activabeleid
Nota Invorderingsbeleid

Treasurystatuut

Beleidskader Reserves en
Voorzieningen
Spoorboekje
Normenkader rechtmatigheid

Financiële verordening 213 en 213 a

Gemeente Roosendaal

Vastgesteld

Actualisatie

2011
2013

2011

2010

2014

2008

2011

2010

2014

Visie op de ontwikkeling van het communicatiebeleid voor de komende jaren.
Programma waarin de communicatievisie is
uitgewerkt.
Evalueren Communicatievisie en
Communicatieprogramma

2006

2011

2007

2011

De hoofdlijnen v.w.b. de verdeling van
financiële taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden binnen organisatie en tussen
gemeenteraad en college.
Kader waarin de bevoegdheden en
verantwoordelijkheid op budgettair gebied zijn
geregeld en waarin nadere financiële
budgetregels zijn gesteld
Beleidsregels inzake waardering en
afschrijving van activa.
Beleidsregels omtrent invordering van publieken privaatrechtelijke vorderingen van de
gemeente op derden.
Verplicht op te stellen interne beleidsregels
hoe om te gaan met de treasuryfunctie binnen
de gemeente, o.a. het aantrekken en uitzetten
van geldmiddelen, beleggingen,
garantiestellingen.
Dit beleidskader bevat de spelregels en
bevoegdhedenverdeling omtrent reserves en
voorzieningen
Jaarlijkse planning van alle P&C - producten,
met taken en verantwoordelijkheden.
Geeft richtlijnen voor zowel de interne als
externe rechtmatigheid; de „spelregels‟ voor de
bedrijfsvoering binnen de afdelingen.
De verordeningen 213 en 213a regelen onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid

2008

2010

2008

2010
2000

2009

2007

2011

2012

2011

2012

2003
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Omschrijving

Vastgesteld

Actualisatie

6. Inkoop
Inkoopbeleid
Inkoop- en aanbestedingsreglement
Inkoopvoorwaarden

Beleidsuitgangspunten die gelden bij
inkooptrajecten.
Dit document is een uitwerking van het
inkoopbeleid, gericht op de interne organisatie.
In de inkoopvoorwaarden legt de gemeente de
standaard door haar gewenste rechten en
verplichtingen vast die gelden bij een bepaald
inkooptraject.

2008

Hierin wordt geregeld dat (uit het oogpunt van
doelmatigheid, efficiency en een betere
dienstverlening aan de burgers) bevoegdheden
van het college worden opgedragen aan
ambtenaren of aan anderen.

2011

2008
2008

7. Juridische zaken
Diverse reglementen en verordeningen
Algemeen Mandaat-, Volmacht- en
Machtigingsbesluit

2.

Permanent

Wat hebben we bereikt?

1. Organisatieontwikkeling / Doorontwikkeling
 Per 1 januari 2011 is een nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd, waarbij het aantal afdelingen is
teruggebracht van 15 naar 6. Daarnaast is de managementlaag van het Directieteam vervallen en is een
Gemeentelijk Managementteam (GMT) ingesteld.
 In de loop van 2011 is de verdere doorontwikkeling van de afdelingen en de herinrichting van teams
voorbereid, waaronder de functionele indeling van de afdeling Bedrijfsvoering (een voorgestelde
samenvoeging van de afdelingen Bedrijfsondersteuning en Bestuur & Control).
 Op basis van de Quick Scan die eind 2011 is uitgevoerd naar de stand van de organisatie, is de
besluitvorming over de volgende fase van de doorontwikkeling (teamindeling/functionele indeling
bedrijfsvoering) uitgesteld.
Regionale samenwerking BER gemeenten
De algemeen directeuren en directeuren samenwerking – de stuurgroep – hebben bestuursopdrachten
klantencontactcentrum (KCC) en ICT ter besluitvorming voorgelegd. Geadviseerd is in te stemmen
(voorgenomen besluit) met de vorming van een gezamenlijk KCC volgens de 1e fase. Dat wil zeggen
internet en callcenter met doorgroeimogelijkheid naar balie en postverwerking. Voor een verdere
ontwikkeling van Shared Services is niet gekozen. Diverse ontwikkelingen, zoals van het KCC, vergen
de aandacht en inzet. Samenwerking op verschillende onderdelen bedrijfsvoering zal doorgaan.
Besloten is om in vervolg op de intentieverklaring van de BER voor de bedrijfsvoering een
bestuursopdracht te maken waarin de samenwerking verder wordt geregeld. Deze zal begin 2012
gereed zijn voor besluitvorming door de colleges.
2. HRM
 Agressiebeleid:
1. Volledige implementatie van het agressiebeleid in onze bedrijfsvoering: vrijwel alle
medewerkers die dagelijks klantcontact hebben, beschikken over kennis en vaardigheden om
agressie te voorkomen en er zo nodig mee om te gaan. Vrijwel alle leidinggevenden zijn op de
hoogte van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Er is een uniform
registratiesysteem: Gemeentelijk Incidenten Registratie-systeem (GIR);
2. Goed imago: trendsetter ABCD gedrag. Er zijn diverse presentaties gegeven, waardoor de
aanpak van agressiebeleid op de kaart is gezet. Nominatie voor aanpak agressiebeleid. Film
Veilig Publieke Taak (VPT) over agressiebeleid Roosendaal (good practice gemeente);
3. Subsidie: er is subsidie ontvangen: € 15.000 van A&O fonds en € 15.000 van Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
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Competentiebeleid/HR-gesprekscyclus:
1. De evaluatie is afgerond.
2. Leerdoel/prestatie-indicator voor het Managementontwikkeltraject (MOT) is opgesteld.
3. OR is akkoord met onderzoek naar modernisering HR gesprekscyclus.
Er is een contract gesloten met een nieuwe arbodienstverlener.
Er is invulling gegeven aan actiepunt Koersdocument, wat inhoudt dat alle leidinggevenden deelnemen
aan het MOT.
In het kader van het project “houding en gedrag / klantgerichtheid” is er beknopte inzage gekregen in de
klantgerichtheid van gemeente Roosendaal.
In het project “professionaliseren projectmatig werken” worden twee sporen gevolgd. Het eerste spoor is
de uitrol van de methode van projectmatig werken. Daartoe wordt de zogenaamde Metrogids gebruikt
om medewerkers vertrouwd te maken met de toepassing van deze methode. Het tweede spoor bestaat
uit het geven van interne trainingen die met externe en interne adviseurs worden georganiseerd. Doel
daarvan is om de medewerkers die regelmatig tot intensief met projecten werken op kennis- en
handelingsniveau te trainen in de Roosendaalse aanpak.
De uitwerking van de Agenda van Roosendaal voor de transitie Kleine Overheid betekent bezuinigingen
op bedrijfsvoering in zake het personeelsbudget. In combinatie met het streven van de Kleine Overheid
vergt dat een adequate personeelplanning afgestemd op de strategische koers: Strategische
Personeelsplanning (SPP). Met deze inhoud zijn noodzakelijke acties voorbereid voor de besluitvorming
door het GMT.

In 2011 zijn er aanpassingen gemaakt in de organieke inrichting van de I&A. Deze aanpassingen zijn
noodzakelijk voor een productievere en efficiëntere bedrijfsvoering. Kernwoorden zijn centralisatie van
middelen en meer werken onder regie (architectuur). Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de
doorontwikkeling van de organisatie en de voorbereiding op een verdergaande ICT samenwerking
binnen de BER gemeenten.
In 2011 is er meer inzicht en regie op de I&A activiteiten en - uitgaven gekregen. Hiermee zijn de
randvoorwaarden gecreëerd om op basis van productiviteit dwingende keuzes te maken voor de
applicatie-inrichting 2012 en verder.
Door uitvoering van het Concernplan-project “beter presteren met behulp van ICT” is in 2011 het accent
komen te liggen op het werken onder architectuur. Op deze manier wordt er gewerkt aan een
infrastructuur die geschikt is voor een KCC, regionale samenwerking, het nieuwe werken en andere
toekomstige ontwikkelingen.

4. Communicatie
 Gebrek aan continuïteit en capaciteit heeft geleid tot stagnatie binnen het proces om te komen tot
kwaliteitsverhoging van de bestuurscommunicatie.
5. Financiën / P&C
 Het vereenvoudigen van de P&C-cyclus heeft in het Concernplan voor 2011 geen prioriteit gekregen en
wordt in 2012 verder opgepakt.
 Het financieel beheer blijft rechtmatig. In 2011 is voor de jaarrekening 2010 wederom een goedkeurende
verklaring voor rechtmatigheid verkregen.
 De bestuursrapportages hebben in 2011 een meer voorspellende waarde gekregen voor de
jaarrekening.
6. Inkoop
 In 2007 is gestart met het professionaliseren van de inkoopfunctie binnen de gemeente Roosendaal. Dit
heeft bewerkstelligd dat inkoop is uitgegroeid tot volwaardig vakgebied binnen bedrijfsvoering. De jaren
2008 en 2009 stonden in het teken van het borgen van de inkoopfunctie in de organisatie en de focus
was sterk gericht op rechtmatigheid. In 2010 heeft verdieping plaatsgevonden en is aansluiting gezocht
bij de buurgemeentes voor regionale samenwerking. In 2011 heeft verdere regionalisering
plaatsgevonden.
 In toenemende mate vindt vanuit de centrale overheid automatisering van het inkoopproces plaats,
bijvoorbeeld via Tendernet en het platform van Negometrix. Hierdoor nemen de mogelijkheden die
inkopers hebben om meerwaarde te bieden op het procesmatige deel af en vindt een verschuiving
plaats naar de meer strategische onderdelen van het inkooptraject: op welke manier kan de markt
bewogen worden om zo gunstig mogelijk aan te bieden aan gemeenten.
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Inkoopadviseurs krijgen een nadrukkelijke rol bij “zwaardere” vraagstukken en trajecten als hoe om te
gaan met verbonden partijen, quasi-inhouse aanbesteding/inbesteding, het vestigen van een alleenrecht,
subsidie of inkoop, gebiedsontwikkeling en aanbestedingsplicht en dergelijke.
De aanbestedingswet zal vermoedelijk worden doorgeschoven naar 2014 aangezien dan ook de nieuwe
aanbestedingsrichtlijnen vanuit Europa bekend zijn. De drempelbedragen zijn voor 2012 iets verhoogd.

7. Juridische zaken
 Er is een projectopdracht juridische kwaliteitszorg met daarin een plan van aanpak om op diverse
onderdelen de juridische kwaliteit te verbeteren.
 Vergroting van het juridisch besef van medewerkers door interne scholing.
 Er is een intern juridisch overlegplatform.
 Het toepassen van mediationvaardigheden bij de klantcontacten met burgers bij een aantal afdelingen.
 Diverse producten op het gebied van regelgeving, waarbij verdere kwaliteitsverbetering en vermindering
van administratieve lasten en deregulering belangrijke aandachtspunten vormden.
 Er is een actueel algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit.
 In 2011 zijn 12 ingebrekestellingen ingediend op grond van de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig
beslissen”, die in geen enkel geval hebben geleid tot het betalen van een dwangsom.

3.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Organisatieontwikkeling/ Doorontwikkeling
 Per 1 januari 2011 zijn de afdelingen in de nieuwe structuur gaan werken.
 De nieuwe structuur is door de afdelingsmanagers verder uitgewerkt op basis van uitgangspunten als
“sturen op vertrouwen” en “slanker management”. Dit heeft onder andere geresulteerd in een voorstel
voor aanpassing van de teamindeling.
 Tegen de achtergrond van taakstellingen op de bedrijfsvoering heeft het hele jaar een (selectieve)
vacaturestop gegolden en heeft invulling van vacatures beperkt plaatsgevonden.
 Eind december is door een extern adviseur een Quick Scan uitgevoerd naar de stand van de
organisatie.
2. HRM
 Agressiebeleid
1. Projectmatig gewerkt aan de implementatie van het agressiebeleid: er zijn maatwerktrainingen
voor medewerkers en leidinggevenden verzorgd.
2. Externe profilering: innovatieve aanpak agressiebeleid. Deelname aan lerend netwerk A&O
fonds. Ingebruikname gemeentelijk incidenten registratiesysteem (GIR), waarbij burgemeester
in bijzijn van pers de eerste melding heeft ingevoerd. Filmopname veilig publieke taak (VPT)
waarin we als good practice gemeente ons agressiebeleid aan het grote publiek bekendmaken.
3. Aanbieden van trainingen HR-gesprekscyclus via interne opleidingskalender. De aanbevelingen
van het evaluatierapport zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het managementontwikkeltraject (MOT). Start verkenning naar modernisering HR gesprekscyclus.
 Met betrekking tot arbodienstverlening is een meervoudige onderhandse aanbesteding doorlopen.
 Het MOT is ontwikkeld voor de leidinggevenden en is in 2011 van start gegaan.
 Voor het project “houding en gedrag / klantgerichtheid” is een stagiair aangenomen, die rol van mystery
guest vervult. Enkele vooraf geselecteerde processen worden doorgelicht. De mystery guest gaat na in
hoeverre medewerkers betrokken zijn bij het proces klantgericht zijn en er worden verbetermogelijkheden gerapporteerd.
 Begin 2011 is een groep medewerkers intensief getraind in het kader van het project “professionaliseren
projectmatig werken”. Op aparte basis is met twee andere groepen (Jong Roosendaal en trainees)
gewerkt met de Roosendaalse methode. De voorbereidingen werden afgerond om in de tweede helft
van 2011 drie andere groepen te trainen in het gebruik van de methode. De uitvoering van het
projectplan is evenwel opgeschort naar 2012. Ter voorbereiding is eind 2011 een pilot voor de
medewerkers uitgevoerd.
 In december 2011 is de aftrap van het traject strategische personeelsplan (SPP) uitgevoerd om in het
kader van het transitieplan Kleine Overheid, SPP voor de eerste planperiode 2012 – 2014 uit te rollen.
Het concept-transitieplan Kleine Overheid is gereed gemaakt voor bestuurlijke besluitvorming.
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In 2011 zijn er aanpassingen gemaakt in de organieke inrichting van de I&A. Concreet gaat het dan om
het voorbereiden van de functionele inrichting van de I&A kolom en het geven van invulling aan het
operationaliseren van de ICT samenwerking met de BER gemeenten: samen doen wat samen kan. In de
convergentie van middelen zijn goede resultaten behaald. Eind 2010 was 30% van de ICT omgevingen
van gemeente Etten-Leur en Roosendaal gelijkgericht, eind 2011 was dat 70%.
Op basis van deelname aan de landelijke ICT benchmark, een grondige analyse van I&A budgetten en
een uitgebreide analyse van de applicatieomgeving is inzicht verkregen in het huidige kostenpatronen
van de I&A per bedrijfsproces.
Door uitvoering van het Concernplan-project “beter presteren met behulp van ICT” is in 2011 het accent
komen te liggen op het werken onder architectuur. Hierbij gaat het met name om centrale regie te
voeren op de informatiearchitectuur en applicatiearchitectuur en zijn aanpassingen in het, veel te
complexe, applicatielandschap noodzakelijk.
Diverse aanpassingen in basisregistraties zijn uitgevoerd om te werken aan het aspect “eenmalige
invoer, meervoudig gebruik”.

4. Communicatie
 Er is veel prioriteit gegeven aan communicatieve ondersteuning bij actuele onderwerpen zoals
Stadsoevers en Agenda van Roosendaal.
 Er is geïnvesteerd in de relatie met de pers. Naast de wekelijkse persgesprekken, zijn in de tweede helft
van 2011 twee relatiebijeenkomsten georganiseerd tussen college, team communicatie en de media.
5. Financiën / P&C
 In de bestuursrapportages zijn verwachte tekorten bij de jaarrekening gepresenteerd. Mede door het
instellen van een uitgaven- en verplichtingenstop is het gelukt om het verwachte tekort bij de
jaarrekening op te lossen.
 De vereenvoudiging P&C is in 2011 nog niet opgepakt, mede doordat de organisatieopzet nog niet
gerealiseerd is.
 Het normenkader rechtmatigheid is geactualiseerd. Centraal wordt bewaakt dat de rechtmatigheid van
financiële beheershandelingen op de afdelingen gaan leiden tot een goedkeurende verklaring.
6. Inkoop
 Daar waar het mogelijk is en het voordelen biedt, worden inkooptrajecten in regionaal verband
uitgevoerd.
 Het procesmatige deel van de inkoopfunctie wordt vanuit de overheid geautomatiseerd, bijvoorbeeld via
Tendernet, maar ook het volledig digitaal aanbesteden via het platform van Negometrix wordt inmiddels
toegepast.
 De kwantitatieve inkoopdiagnose over de jaren 2006 t/m 2011 wordt vertaald met als doel de
inkoopfunctie verder te ontwikkelen en verbeterpunten te realiseren.
 Er wordt aandacht gevraagd voor vroegtijdige betrokkenheid bij inkooptrajecten om meer invloed te
krijgen op de behoeftebepaling en -specificatie.
7. Juridische zaken
 De resultaten van de Legal Quick Scan zijn verwerkt tot een projectopdracht juridische kwaliteitszorg.
 De eerste resultaten op het gebied van de juridische kwaliteitszorg zijn bereikt door het organiseren van
de cursus „‟gemeenterecht voor dummies‟‟, het oprichten van een intern juridisch overlegplatform en start
van enkele werkgroepen ter verbetering van de juridische kwaliteit van overeenkomsten en besluiten en
verankering van de juridische functie in processen.
 De mandaatregeling is in 2011 twee keer in zijn geheel geactualiseerd.
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Rechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de werkelijke lasten en baten ten opzichte van de ramingen (na
wijziging) uit de begroting 2011. De vetgedrukte bedragen geven de overschrijdingen (bij de lasten) en de
onderschrijdingen (bij de baten) weer. In het vervolg van deze paragraaf worden deze verschillen toegelicht
(indien de afwijkingen > 100.000).
Lasten (x € 1.000)
Programma

N=nadeel
begroting

rekening

verschil

V=Voordeel

1 - Bestuur & Dienstverlening
2 - Economische zaken
3 – Onderwijs
4 - Sport & Recreatie
5 - Soc. culturele voorz. & Cultuur
6 - Werk & Inkomen
7 – Zorgvoorzieningen

13.871
1.564
12.762
6.237
11.727
51.330
22.544

12.991
2.010
11.746
6.529
11.574
50.814
23.613

880
446
1.016
292
153
516
1.069

V
N
V
N
V
V
N

8 - Beheer openbaar gebied
9 - Reiniging & Milieu
10 - Ruimte & Wonen
11 - Openbare orde & Veiligheid
Alg. dekkingsmiddelen
toevoegingen reserves
Totaal

36.560
11.582
38.666
10.300
3.142
11.867
232.152

34.177
11.427
24.809
10.314
6.263
19.808
226.075

2.383
155
13.857
14
3.121
7.941
6.077

V
V
V
N
N
N
V

Baten (x € 1.000)
Programma
1 - Bestuur & Dienstverlening
2 - Economische zaken
3 – Onderwijs
4 - Sport & Recreatie
5 - Soc. culturele voorz. & Cultuur
6 - Werk & Inkomen
7 – Zorgvoorzieningen
8 - Beheer openbaar gebied
9 - Reiniging & Milieu
10 - Ruimte & Wonen
11 - Openbare orde & Veiligheid
Alg. dekkingsmiddelen
onttrekkingen reserves
Totaal

Gemeente Roosendaal

begroting

rekening

verschil

N=nadeel
V=Voordeel

1.862
646
2.726
1.249

1.853
1.022
2.505
1.189

9
376
221
60

N
V
N
N

904
38.464
3.108
16.695
10.141
33.088
833
96.995
25.509
232.220

1.049
37.554
5.468
21.047
10.065
21.082
1.024
96.673
23.680
224.211

145
910
2.360
4.352
76
12.006
191
322
1.829
8.009

V
N
V
V
N
N
V
N
N
N
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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 kunnen, volgens het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG),
tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:
Omschrijving
1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd
door direct gerelateerde inkomsten
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet
tijdig konden worden gesignaleerd
3. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij
de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn
gesignaleerd
4. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend
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.
a. Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
b. Geconstateerd na verantwoordingsjaar
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:
a. Jaar van investeren
b. Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

Rechtmatig

Onrechtmatig

x
x
x

x

x
x

x
x

Onderstaand is per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per “soort”
begrotingsafwijking weergegeven.
Rechtmatig
(x € 1.000)
Programma
Overschrijding
1
2
5.b
6.b
1-Bestuur & Dienstverlening
2-Economische zaken

446

352

94

292

39

253

1.069

1.069

3-Onderwijs
4-Sport en recreatie
5-Soc. culturele voorzieningen & Cultuur
6-Werk & Inkomen
7-Zorgvoorzieningen
8-Beheer openbaar gebied
9-Reiniging & Milieu
10-Ruimte & Wonen
11-Openbare orde & Veiligheid
Algemene dekkingsmiddelen

14
3.121

3.121

Stortingen reserves

7.941
Toelichting op de overschrijdingen op programmaniveau
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Programma 2 – Economische zaken
Overschrijding lasten € 446.000
Onder de lasten zijn onderstaande kosten verantwoord waar bijdragen van derden tegenover staan.
- Verstrekte bijdragen in geleden schade als gevolg van het ontbreken van een spooraansluiting
€ 212.000;
- Huur bedrijfspand Hogerwerf 4 € 108.000;
- Groot onderhoud spoorwegverbinding Houtbank € 32.000.
De bijdragen van derden zijn verantwoord onder de baten.
In verband met de extra inzet ten behoeve van Taskforce Triple Roosendaal zijn de doorberekende
personeelslasten en intern product € 60.000 hoger. Betreft urenverschuiving waarvoor volgens bestaand beleid
geen begrotingswijziging wordt gemaakt.
De betaalde huur van de wegrailterminal aan NS Vastgoed BV is € 17.000 hoger.
De kosten van het binnenstadsoverleg zijn met € 16.000 overschreden.
Deze beide bedragen vallen binnen de rapporteringsafspraken met de raad, zoals vastgelegd in de Financiële
Verordening 2008. Daarin is opgenomen dat afwijkingen > 10% én > € 100.000 worden gerapporteerd aan de
Raad. Om deze reden is er geen begrotingswijziging gemaakt.
Programma 4 – Sport en recreatie
Overschrijding lasten € 292.000
In verband met de extra afschrijving van de voormalige tennisaccommodatie van Rhoda zijn de kapitaallasten
€ 39.000 hoger. Hiertegenover staat eenzelfde bedrag aan inkomsten in verband met een verkoopopbrengst van
€ 15.000 en een onttrekking uit de voorziening van € 14.000.
De onderhoudskosten aan de velden en de beplantingen van de buitensportaccommodaties zijn, als gevolg van
niet uit te stellen veldonderhoud in verband met veilig gebruik € 71.000 hoger.
De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet van de bovenwijkse sporthal Zuid Oost Kwartier zijn
€ 54.000 hoger.
De exploitatielasten van de kermissen zijn met € 40.000 overschreden. Voornaamste oorzaak hiervan is de
inhuur van personeel voor o.a. beveiliging, voorbereiding en begeleiding van de najaarskermis.
Hogere subsidie combinatiefunctionarissen € 40.000, omdat bij de verstrekking van de subsidie geen rekening is
gehouden met de opgenomen taakstelling van € 40.000.
De exploitatielasten van de kinderboerderij en de dierweiden zijn met € 28.000 overschreden. Dit is o.a. het
gevolg van de betaalde exploitatievergoeding van 1 jaar en 5 maanden aan Groenhuysen.
De individuele posten vallen binnen de rapporteringsafspraken met de raad. Om deze reden zijn deze niet eerder
voorzien en gemeld bij de bestuursrapportages.
Programma 7 – Zorgvoorzieningen
Overschrijding lasten € 1.069.000
Overschrijding WMO bestaat uit nadeel verstrekkingen huishoudelijke verzorging € 118.000, voorzieningen
gehandicapten nadeel € 446.400. Totaal € 564.400. De eigen bijdragen zijn € 231.700 hoger en van de RWB is
een bijdrage KCV ontvangen van € 298.700. Een totaal voordeel aan baten derhalve € 530.400. Er is een
subsidie van € 400.000 verstrekt t.b.v. het project Rising Stars. Aan de baten staat een bijdrage voor hetzelfde
bedrag uit Leefbare wijken dorpen. De kosten voor het virtueel CJG zijn met € 290.100 overschreden. Hier staat
een Provinciale bijdrage van € 321.200 tegenover.
Algemene dekkingsmiddelen
Overschrijding lasten € 3.121.000
De kosten voor de uitvoering Wet WOZ zijn € 198.000 hoger in verband met extra werkzaamheden in het kader
van de overgang naar de Belastingsamenwerking West Brabant.
Op de saldi kostenplaatsen is een nadeel ontstaan van € 304.000. Voor een toelichting hierop wordt verwezen
naar de toelichting die is opgenomen in onderdeel 3 van de Jaarrekening.
In verband met het te verwachten verlies op de vorderingen van NV RBC Roosendaal is een verliesvoorziening
getroffen ad. € 2.300.000.
Voor mogelijke oninbare privaatrechtelijke vorderingen is een verliesvoorziening getroffen van € 335.000.
Stortingen reserves
Overschrijding lasten € 7.941.000
De belangrijkste oorzaken voor de overschrijding op de stortingen in de bestemmingsreserves zijn:
- BR Grondexploitaties
€ 3.085.000
- BR Onderhoud/reconstructies wegen
€ 4.802.000
De overschrijding op de BR Grondexploitaties houdt verband met de afsluiting van de grondexploitaties ten
behoeve van de jaarrekening.
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De overschrijding op de BR Onderhoud/reconstructies wegen is een gevolg van de omvorming van de
voorziening naar de bestemmingsreserve.
Begrotingsrechtmatigheid Kredieten (bedragen x € 1000)
Bij overschrijding van de kredieten is als uitgangspunt de financiële verordening 2008 gehanteerd. Daarin is
afgesproken dat afwijkingen> 10% én > € 100.000 worden gerapporteerd aan de Raad.

Omschrijving
Bijdrage baggeren VlietSchipbeek-Halsegat (bijdragen)

Begroot

Ultimo 2011
-

2.364

Overschrijding
-

906

-

1.458

Betreft de bijdragen van derden die voor het onderhavige krediet geraamd waren. Het krediet voor de uitgaven is
in 2010 afgesloten. De kosten waren beduidend lager dan de oorspronkelijke kredietraming. De bijdragen van
derden moesten nog ontvangen worden, vandaar dat dit onderdeel in 2010 niet is afgesloten. De baten zijn
navenant de uitgaven ook lager. Per saldo is er derhalve geen sprake van overschrijding van het krediet. Het
krediet zal in 2012 worden afgesloten / opgeschoond.
Verbindingsweg BorchwerfMajoppeveld

0

228

-

228

Betreft een voorbereidingskrediet. Het college heeft de bevoegdheid op basis van de financiële verordening tot
het uitvoeren van dergelijke kredieten met een maximum van € 250.000. In 2012 is het definitieve krediet
vastgesteld tot een totaalbedrag van € 1.150.000.
Bushaltes (bijdragen)

-

538

-

198

-

340

Krediet hangt samen met het krediet voor de uitgaven. De bijdragen worden in 2012 ontvangen en dan wordt
tevens het krediet afgesloten. Per saldo valt de overschrijding binnen de gestelde rapporteringkaders.
Kletterwater

134

760

-

626

De overschrijding wordt volledig opgevangen door de bijdragen van het Waterschap en Brabants Landschap
welke in 2012 worden ontvangen.
Subsidie aanleg BBB
Moerstraten

-222

0

-

221

Dit krediet hangt samen met het krediet voor de uitgaven. De bijdragen worden in 2012 ontvangen van het
Waterschap. Per saldo geen overschrijding van het krediet.
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Wat heeft het gekost?

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de budgetten voor ondersteuning bestuur en voor
dienstverlening.
Rekening
Begroting
Rekening
2010
2011
2011
Bestuur
Beleid bestuur
Raad
College van B. en W.
Raadscommissies
Algemene bestuursondersteuning
Dienstverlening bestuur
Commissie bezwaar en beroep
Majeure Opgaven
Bestuurlijke samenwerking
Ondersteuning raad en rekenkamer

271.436
864.781
1.214.004
132.272
1.125.616
118.904
666.702
133.702
299.855
876.990

567.558
883.877
1.264.137
157.457
1.038.179
174.362
464.065
400.000
225.414
739.241

553.392
885.612
1.293.617
124.353
1.054.419
167.010
505.417
274.634
216.872
776.241

5.704.262

5.914.290

5.851.567

Beleid dienstverlening/bedrijfsvoering
PR/Voorlichting
Externe dienstverlening

2.323.497
213.908
1.639.221

2.250.857
120.392
1.776.501

1.911.643
118.622
1.689.115

Totaal Dienstverlening

4.176.626

4.147.750

3.719.380

Totaal Bestuur
Dienstverlening
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Paragraaf 8.
1.

Subsidieverstrekkingen

Algemeen

Paragraaf

In deze paragraaf “Subsidieverstrekkingen” wordt een overzicht gegeven van de laatst
vastgestelde budgetsubsidies boven € 100.000.

Hoofddoel

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de meest recent verleende budgetsubsidies aan
organisaties boven € 100.000.

Doelen

Conform het algemeen subsidiebeleid gemeente Roosendaal.

Beleidskaders
Beleidskaders

Omschrijving

Financiële verordening

De verordening op de uitgangspunten voor het
financiële beleid, alsmede de regels voor het
financieel beheer en voor de inrichting van de
financiële organisatie van de gemeente
Roosendaal 2008

Vastgesteld

Actualisatie

2008

Overzicht van budgetsubsidies aan instellingen boven € 100.000 (onderstaande lijst bevat de voor 2011
beschikte subsidiebedragen).

Organisatie
Stichting Bibliotheek VANnU

Progr.
5

Omschrijving

Subsidiebedrag

Bibliotheekwerk: algemeen

€

1.618.501

Podiumkunsten
Extra exploitatiebijdrage (niet indexeren)
Kapitaallasten lening (niet indexeren)

€
€
€
€

1.042.671
115.000
570.202
1.727.873

Stichting Schouwburg
De Kring

5

Stichting De Ghulden Roos

5

Museum/oudheidkunde

€

157.036

Stichting
Thuiszorg West-Brabant

7
3
7
7

Zorg: subsidieverstrekking
Lokaal onderwijs: schoolmaatschap. werk
Uniformdeel
Maatwerk

€
€
€
€

99.021
181.000
950.637
76.226

Stichting Integraal Welzijn

5

Sociaal-cultureel werk: subsidie SIW

€

2.384.662

Stichting
Peuterspeelzalen Roosendaal

7
3
3

Peuterspeelzaalwerk: subsidiering
Lokaalonderwijs achterstandenbeleid
Verlaging ouderbijdrage VVE

€
€
€
€

693.807
1.105.536
142.800
1.942.143

Stichting
SportService Noord-Brabant

4

Combinatiefunctie

€

466.448

Zwembad
De Stok Exploitatie B.V.

4

Zwemvoorzieningen

€

1.827.527

Totaal

€

11.431.074

Stichting Traverse
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A.

Balans en toelichting

1.

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten ( BBV ) daarvoor geeft en de eigen vastgestelde kaders.
2.

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 bij het desbetreffende balanshoofd 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 ten behoeve van 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.

3.

Balans

3.1 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.
3.2 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.
3.3 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 BBV, worden lineair afgeschreven, in
overeenstemming met het vastgestelde activabeleid.
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.
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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 raad aan te geven tijdsduur. De afschrijvingen vinden plaats
conform het vastgestelde activabeleid.

Onderwijsgebouwen.
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.
3.4 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.
3.5 Vlottende activa
3.5.1 Voorraden
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere
marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.
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),
als mede 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 vervaardigingskosten 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.
3.5.2 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.
3.5.3 Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
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3.6 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 de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het
jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd wegens:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te
schatten is;
b. bestaande risico‟s op balansdatum ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan
de omvang redelijkerwijs te schatten is;
c. 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.
3.7 Vaste 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.
3.8 Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
3.9 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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4.

Balans per 31 december 2011
ACTIVA
(bedragen x € 1.000)

31-12-2010

31-12-2011

VASTE ACTIVA
Immateriële activa
Kosten sluiten geldleningen
Saldo agio en disagio
Materiële activa
Investeringen met economisch nut
Investeringen openbare ruimte met maatsch. nut

52
52
0

4
4
0

111.321
91.866
19.455

Financiële vaste activa

114.266
95.367
18.899

22.501

20.718

Kapitaalverstrekkingen
Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen
Overige verbonden partijen

5.800
0
1.164

5.385
0
757

Leningen
Woningbouwcorporaties
Deelnemingen
Overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen

3.184
990
6.228
1.609

2.036
990
5.883
2.360

Overige uitzettingen

1.749

1.657

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

1.777

1.650

VLOTTENDE ACTIVA

Onderhanden werk
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
In exploitatie genomen bouwgronden
Gereed product/handelsgoederen

Vorderingen
Vorderingen
Verstrekte kasgeldleningen
Liquide middelen
Kas/banksaldi
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Totaal activa

Gemeente Roosendaal

49.876
10.091
39.217
568

61.532
6.514
55.399
-381

9.750
9.600
150

9.422
9.172
250

139
139

81
81

13.492
12.961
531

12.154
11.719
435

207.131

218.177
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PASSIVA
(bedragen x € 1.000)

31-12-2010

31-12-2011

VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserves
Saldo jaarrekening
Bestemmingsreserves

82.342
11.012
9.714
61.616

Voorzieningen
Voorzieningen

11.163
-1.864
67.307

11.667
11.667

Langlopende schulden
Obligatie leningen
Onderhandse geldleningen binnenlandse banken
Onderhandse geldleningen buitenlandse banken
Overige door derden belegde gelden

76.606

11.269
11.269

45.388
2
44.478
908

98.339
2
97.270
817
250

VLOTTENDE PASSIVA
Kortlopende schulden
Kasgeldleningen
Rekening courant banken
Overige kortlopende schulden

53.262
25.000
18.308
9.954

Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen bijdragen derden spec.uitk.
Overige vooruitontvangen bedragen

19.321
0
4.149
15.172

14.472
6.775
7.258
439

12.642
6.238
6.117
287

Totaal passiva

207.131

218.177

Gegarandeerde geldleningen

460.449

449.170
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5.

Toelichting op de balans

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillende balansposten.

Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn investeringsuitgaven die een meerjarig nut hebben en in meerdere jaren worden
afgeschreven. Immateriële vaste activa zijn niet-stoffelijk van aard.

Immateriële vaste activa
(bedragen x € 1.000)

boekwaarde
1 jan. 2011

vermeerderingen

verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31 dec. 2011

Kosten sluiten geldleningen
Saldo agio en disagio

52
0

48

4
0

Totaal

52

48

4

Toelichting
Het bedrag onder “Sluiten van geldleningen en disagio” heeft betrekking op geactiveerde boeterente ten gevolge
van vervroegde aflossing van geldleningen.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn uitgaven met meerjarig nut die in meerdere jaren worden afgeschreven.

Materiële vaste activa
(bedragen x € 1.000)

Mat. vaste activa economisch
nut:
Bedrijfsgebouwen
Gronden en terreinen
Grond-, weg- en waterbouwk.
werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en
installaties
Inventarissen
Overige mat. Activa
Erfpachtgronden
Werk in uitvoering
Mat. vaste activa maatsch. Nut:
Grond-, weg- en waterbouwk.
werken
Overigen
Totaal

Gemeente Roosendaal

Boek
waarde
1 jan. 2011

Investeringen

68.044
3.980
12.248

6.214
300
2.100

238
775

69
255

2.135
3.941
383

295

122

209

19.023

710

432

293

111.321

10.445

Inkom
sten

361

Extra afschrijvingen

Afschrij
-vingen

108

2.633
102
997

71.156
4.178
12.632

23

40
212

244
818

158
588

1.977
3.648
383

719

Boek
waarde
31 dec.
2011

331

166

1.246

131

1.178

18.389

215

510

6.123

114.266
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Toelichting
Onder de materiële vaste activa zijn de onderwijsgebouwen geactiveerd. Op basis van de huidige inzichten is
momenteel geen afwaardering van deze gebouwen noodzakelijk. Er wordt gewerkt aan de opstelling van een
integraal huisvestingsplan onderwijs, waarin de effecten van de te verwachten terugloop van het aantal leerlingen
zullen worden meegenomen.
De belangrijkste investeringen economisch nut zijn :
Nieuwbouw Jan Tinbergen college
Ombouw Majoppeveld Noord
Kroeven 505-506
Voorbereidings- ,grond- , en bouwkosten sporthal JTC

€ 4.932.000
€ 1.011.000
€ 798.000
€ 792.000

De belangrijkste investeringen maatschappelijk nut zijn:
Groen beheersvisie
Herstel bruggen en keermuren in het Vrouwenhof park
Investeringen in groen, water en landschapsprojecten

€
€
€

293.000
283.000
232.000

Voor inzicht in de overige investeringen zie de staat van activa behorende bij de jaarrekening.
De belangrijkste inkomsten zijn grofweg als volgt te specificeren
Bijdrage SOVOR in de nieuwbouw Jan Tinbergen College
€
Bijdrage grondexploitatie ombouw Majoppeveld Noord
€
Bijdrage senternovem baggerwerkzaamheden De Haven
€
De extra afschrijvingen hebben betrekking op:
Afboeking boekwaarde voormalige accommodatie Roda 94
Afboeking boekwaarden kabouterland
Afboeking boekwaarde VW Transporter 27-VPR-7

:
361.000
613.000
176.000

€
€
€

39.000
69.000
23.000

Op de materiële vaste activa is in zijn totaliteit voor een bedrag van € 6.123.000 afgeschreven.
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
(bedragen x € 1.000)
Kapitaalverstrekkingen:
Deelnemingen
Overige verbonden partijen
Leningen:
Woningbouwcorporaties
Deelnemingen
Overige verbonden partijen
Overige langlopende vorderingen:
Overige langlopende geldleningen
Bijdragen aan activa in eigend.
derden:
Activa in eigendom derden

Boekwaarde
1 jan. 2011
5.972
1.164

vermeerderingen

1.184

verminderingen

415
1.591

3.184
990
6.228
2.713

Aflossingen/
Afschrijving
en

5.557
757
1,148

599

1.777

345

2.036
990
5.883

309

3.003

127

1.650

1.929

19.876

Totaal

22.028

1.783

Corr.Risico afdekking ged.
voorziening leningen sociale zaken

-1.104

461

20.924
1.749
-172

2.244

2.006
92

1.929

19.233
1.657
-172

22.501

2.244

2.098

1.929

20.718

Totaal
Correctie langlopende vorderingen
Correctie verliesv.deeln. Rsd
stadsoevers
Totaal
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Toelichting
De balanspost financiële vaste activa is in 2011 gedaald naar
€ 20.718.000
Ten opzichte van de beginbalans is sprake van een daling ad
€ 1.783.000
De belangrijkste oorzaken die aan deze daling ten grondslag lagen zijn :
Vermindering deelname revolving fund Stimuleringsfonds VNG
Vermindering langlopende vordering HNG
Verminderingen inzake VROM startersfonds betreffende
in 2011 verstrekte startersleningen.

€
€
€

700.000
415.000
891.000

Daarnaast hebben reguliere aflossingen plaatsgevonden en zijn er enkele langlopende vorderingen onder deze
balanscategorie verantwoord. De vermeerderingen kolom bestaat hoofdzakelijk uit de toename van
startersleningen en startersfondsen.
De Gemeente 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.
In de paragraaf “Verbonden partijen” wordt nader ingegaan op de deelnemingen.
De post leningen is als volgt te specificeren:
Arwon /Aramis
Zwembad de Stok eigendom B.V
Deelname NV Monumentenfonds

€
€
€
€

2.036.000
5.883.000
990.000
8.909.000

Onder de “Overige langlopende geldleningen” zijn opgenomen:
- Hypothecaire leningen aan ambtenaren
€ 69.000
- Combi lening VOF Zwanehof
€
282.000
- Startersleningen ( via SVN )
€
1.385.000
- Verstrekte leningen op grond van de WWB etc.
€
1.267.000
€
3.003.000
De verstrekte bijdragen aan activa in eigendom van derden hebben betrekking op investeringen voor onderhoud
welzijnsaccommodaties. € 1.650.000
De verstrekte leenbijstand, BBZ en de krediethypotheken zijn verantwoord onder overige langlopende
geldleningen. Het betreft tezamen een bedrag van € 1.267.000. Een gedeelte van de voorziening dubieuze
debiteuren € 643.000 is bestemd ter afdekking van deze risico‟s. Dit bedrag is in de presentatie van de balans in
mindering gebracht als risico afdekking voor deze langlopende geldleningen.
Onder langlopende vorderingen zijn correctie posten opgenomen vanuit de debiteurenlijst met vervaltermijnen in
2013. Het betreft de diverse vorderingen Aramis Allee Wonen onverdeeld aandeel in grond ad. € 1.657.000.

Gemeente Roosendaal

154

Jaarrekening 2011

Vlottende activa
Voorraden

Voorraden
(bedragen x € 1.000)
Onderhanden werken
grondexploitaties
Corr. i.v.m. verliesvz. Zuid
OostKwartier
Corr. i.v.m. verliesvz. Heerle
Totaal

boekwaarde Aanpassing
1 jan. 2011
per 1-1-2011
51.417
-505

Mutaties

-1.273

10.888

Boekwaarde
31 dec. 2011
61.800

1.273

0

-268

-268

49.876

-505

12.161

61.532

Bij de grondexploitatie hebben per 1-1- 2011 een paar aanpassingen plaatsgevonden die tot uitdrukking komt in
de onderstaande specificatie. Het betreft:
*Van Dregtplein (was 1.149 en is 884 geworden naar aanleiding van de tijdelijke stimuleringsregeling
woningbouwprojecten 2009, een nagekomen bate)
* Bulkstraat (is overgeheveld van niet in exploitatie genomen gronden naar in exploitatie genomen gronden)
*Landerije (was 431 en is 671 geworden naar aanleiding van de tijdelijke stimuleringsregeling
woningbouwprojecten 2009, een nagekomen bate)
De post “onderhanden werken grondexploitaties” € 61.800 is als volgt te specificeren:
(bedragen x € 1.000)
Complex

Boekwaarde
1 jan. 2011

complexen in exploitatie
Specificatie van de boekwaarde per complex:
Majoppeveld Oost
€
Borchwerf 2
€
Herstructurering Majoppeveld (1)
€
Herstructurering Majoppeveld(2-4)
€
Nispen Moerendaal
€
*Van Dregtplein
€
Weihoek
€
Groot Kroeven
€
Herontwikkeling Heerle
€
Plantagebaan
€
Gebrande Hoef Moerstraten
€
*Bulkstraat
€
Nieuwe Markt parkeergarage
€
Zuid Oost Kwartier
€
Tolberg Centrum
€
Grondbank Stadsoevers
€
Groot Kalsdonk
€
complexen niet in exploitatie

Gemeente Roosendaal

€
21.398
3.898
2.538
721
455
884
282
4.985
2.719
682
866
1.866
517
2.845
66
15.218
3.661

Boekwaarde
31 dec. 2011

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

-

€

€ 55.667

42.359

7.985

22.006
8.929
2.813
140
0
1.069
179
4.174
3.112
798
1.103
2.045
32
112
86
19.041
922

-

-

-

€

6.514
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Specificatie van de boekwaarde per complex:
Camping Wouwse Plantage
€
Permekeplein
€
Van Dorstterrein
€
Bloemschevaart
€
*Landerije
€
Spoorzone
€
Nieuwstraat
€
Zuidpoort Noord
€
Dijkcentrum
€
Recreatiegebied De Stok
€
De Stok fase 2
€
Verspreide complexen
€
Herontw. Onderwijs locaties
€
Super XL
€
Stedelijke ontwikkeling
€
Knipplein / Ommegangstraat
€
Overlastgevende panden
Totalen

449
29
12
43
671
1.740
934
67
0
1
52
8.838

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

-

157
€
€

596
22
10
348
265
3.146
950
120
250
1
53
8.591
10
50
41
229

-

-

€
€

568
50.912

381 61.800

Voor een nadere toelichting per complex wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Vorderingen (Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar)
Hieronder volgt een specificatie van de kortlopende vorderingen van de gemeente:
Vorderingen
(bedragen x € 1.000)

Saldo
1 jan. 2011

Saldo
31 dec. 2011

10.613
- 1.749

12.879
-1.657

2.807

10.072
-1.657

736
150
9.750

3.009
250
14.481

2.252

757
250
9.422

Debiteuren
Correctie betreft langlopende
vorderingen
Debiteuren sociale zaken
Verstrekte kasgeldlening
Totaal

Voorziening
Oninbaarheid

5.059

Saldo
31 dec. 2011

Specificatie debiteuren:
- Debiteuren algemeen
corr. posten met vervaldata 2013 naar langlopend

-/-

- Debiteuren belastingen
-Voorziening vorderingen stadion RBC
-Voorziening oninbaarheid ( privaatrechtelijke )
-Voorziening oninbaarheid ( publiekrechtelijk )

-/-/-/-

-Debiteuren sociale zaken
-Voorziening oninbaarheid ( soza )
Totaal openstaande debiteuren ( excl. kasgeldlening )

-/-

Gemeente Roosendaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.632.000
1.657.000
9.975.000
1.247.000
11.222.000
2.300.000
335.000
172.000
8.415.000
3.009.000
2.252.000
9.172.000
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De specificatie debiteuren algemeen op ouderdom per de balansdatum 31-12-2011
€
€
€
€
€
€

debiteuren WMO ( 110102 )
korter dan 30 dagen
tussen 30 en 60 dagen
tussen 60 en 90 dagen
langer dan 90 dagen
Totaal debiteuren algemeen

4.000
3.979.000
468.000
3.825.000
1.699.000
9.975.000

Van het openstaande balanssaldo 31-12-2011 debiteuren algemeen staat per 22 maart 2012 nog een resterend
saldo open van € 7.295.000.
Van de specificatie openstaande posten onderdeel debiteuren belastingen ad € 1.247.000 op de balansdatum 3112-2011 staat per 27 maart 2012 nog € 882.000 open.
Voor debiteuren algemeen zijn de volgende voorzieningen voor dubieuze debiteuren opgenomen:
- Voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen
€
335.000
- Voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen
€
172.000
Totaal voorziening oninbare vorderingen algemeen
€
507.000
De debiteuren onderdeel sociale zaken zijn als volgt te specificeren:
- WWB, BBZ, IOAW
€
2.970.000
- Overigen
€
39.000
Totaal debiteuren sociale zaken
€
3.009.000

Met betrekking tot debiteuren sociale zaken
opgenomen:
- WWB
- BBZ,IOAW en overigen
Totaal voorziening dubieuze debiteuren
Liquide middelen

zijn de volgende voorzieningen voor dubieuze debiteuren
€
€
€

1.029.000
1.223.000
2.252.000

Onder de liquide middelen zijn de kas- en banksaldi verantwoord.

Liquide middelen
(bedragen x € 1.000)
Kas
Banken
Kruisposten
Totaal

Saldo
1 jan. 2011

Saldo
31 dec. 2011

6
120
13

8
61
12

139

81

Toelichting
De daling van de liquide middelen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een afname van de tegoedsaldi bij de
ING bank.
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Overlopende activa

Overlopende activa
(bedragen x € 1.000)

Saldo
1 jan. 2011

Saldo
31 dec. 2011

Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige tussenrekeningen

12.849
531
112

11.668
435
51

Totaal

13.492

12.154

Onder de overlopende activa vallen onder meer de in het dienstjaar (2011) betaalde kosten, die echter betrekking
hebben op het volgende dienstjaar en nog te ontvangen bedragen (geen vorderingen).
Onder „nog te ontvangen bedragen zijn onder andere de volgende grootste posten opgenomen:
BTW vorderingen
Vordering Enexis
Riool afvoerrecht 2011 nog op te leggen aanslagen grootverbruik
Parkeergelden/naheffingsaanslagen 2011 Parkeerbeheer
Scholen afrekening binnenklimaat 2011
Afrekeningen SAVER milieu straat
Provincie project coördinatie Molenstraat /Brugstraat 7781004
KCV,Provincie,GGA West Brabant verkeersmaatr. bushaltes 7721113
KCV,Provincie,GGA West Brabant verkeersvoorzieningen
Overige nog te ontvangen posten

Onder vooruitbetaalde bedragen zijn onder andere de volgende grootste posten opgenomen:
Schoolzwemmen schooljaar voorschot 2011-2012 zwembad de Stok
Huur Matrijs 1 jan- 1 mei 2012
Incompany training 2012
Herstructurering sociaal domein
Diverse overige vooruitbetaalde bedragen
Gemaakte projectkosten ( OHW ) nog in rekening te brengen bij derden
met name plan van aanpak binnenstad en ontwikkeling van Dorst terrein

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.675.000
283.000
925.000
323.000
110.000
130.000
516.000
366.000
78.000
262.000
11.668.000

€
€
€
€
€
€

91.000
32.000
26.000
19.000
5.000
173.000

€
€

262.000
435.000

€
€
€
€

27.000
32.000
8.000
51.000

De overige tussenrekeningen zijn als volgt te splitsen :
Voorschotten WWB/BBZ/IOAW
Fietsplan
Diversen
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Eigen Vermogen
Algemeen
Het in 2007 vastgestelde nieuwe beleidskader, met duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de
reserves en voorzieningen van de gemeente Roosendaal is in 2011 het referentiekader geweest. In 2011 is per 1
oktober een nieuwe meerjarendoorkijk 2010 t/m 2015 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 worden gebruikt voor het opvangen van risico‟ s in algemene zin, het opvangen van risico‟ s
waarvoor geen ( toereikende ) bestemmingsreserves zijn ingesteld.
Aan reserves kan een bepaalde bestemming gegeven worden door de gemeenteraad, we spreken dan van een
bestemmingsreserve.

Algemene reserves
(bedragen x € 1.000)
Algemene reserve
Algemene risicoreserve
Algemene saldireserve
Totaal

Saldo
1-1-2011
16.938

VermeerdeRingen
18

1.500
2.288
20.726

18

Verminderingen

Saldo
31 dec. 2011

7.293

9.663

2.288

1.500
0

9.581

11.163

Algemene reserves
Algemene reserve
In de algemene reserve hebben in 2011 op basis van besluitvorming mutaties plaatsgevonden :
De vermeerdering van € 18.000 betreft een bedrag m.b.t. de opheffing van de BR deelname eigendom zwembad
de Stok. De verminderingen vloeien voort uit de besluitvorming ( wijziging 35-2011 ) rondom de gedeeltelijke
bestemming van het rekening resultaat 2010 € 6.508.000 en een onttrekking op het programma
dekkingsmiddelen gerelateerd aan de werkelijke uitgaven bij het product bossen € 785.000 voor Visdonk.
Het saldo op 31-12-2011 na bovengenoemde mutatie bedraagt € 9.663.000. De ondergrens van de algemene
reserve is bij de implementatienota reserves en voorzieningen vastgesteld op € 6.500.000.
Algemene risicoreserve
De algemene risicoreserve dient in eerste instantie voor afdekking van de vele risico‟s zoals opgenomen in de
risicoparagraaf. 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 de paragraaf risico‟ s &
weerstandvermogen wordt het weerstandsvermogen
(weerstandscapaciteit -/- risico bedrag) uiteengezet. De ondergrens van de algemene risico reserve is bij de
implementatie nota reserves en voorzieningen in 2007 vastgesteld op € 1.500.000.
Algemene saldireserve
De onttrekkingen in 2011 zijn als volgt onder te verdelen :
Onttrekking zoals aangegeven in het college programma 2010-2014 (wijz. 2-2011)
Onttrekking cf. de begroting 2011
Totale onttrekking in 2011
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Resultaat jaarrekening
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31 dec. 2011
Nadelig – 1.864

Saldo jaarrekening
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves
(bedragen x € 1.000)

Saldo
1 jan. 2011

Specifieke externe kosten R.O.
Grote infrastructurele werken
Rijks- & gemeentemonumenten
Deelname zwembad de Stok
Nieuwbouw stadskantoor
Nieuwbouw schouwburg
Verbouw/nieuwbouw archiefdienst
Huisvesting onderwijs
ISV-eigen middelen
Stimuleringsbijdragen
Grondexploitaties
Strategische verwervingen
Gaswinst uitkering Essent
Majeure opgaven
Flankerend personeelsbeleid
APPA pensioenbet. Wethouders
Liquidatieuitkering brandweer
Winstuitkering HNG
Courage
Pilot bestrijding overlast coffeeshops
Decentralisatie uitkeringen
Vervallen pachtopbrengsten Visdonk
Mobiliteit
Onderhoud stedelijke waterpartijen
Onderhoud civieltechnische kunstwerken
Groot onderhoud/reconstructie wegen
Onderhoud verhardingen
Speelgelegenheden

147
2.654
606
18
5.242
1.552
63
18.532
872
80
1.168
72
8.684
15.791
422
438
922
3.737
0
616
0
0
0
0
0
0
0
0

Totaal

61.616

Vermeerde- Verminderingen
ringen

341
100
869
139
1
1.799

3.691
391
909
1
140

45
2.104
10
18
331
49
2.019
79
2.247
8
1.890
3.725
8
147
415
43
230
500
81
150

250
1.643
1.700
2.142
170
13
5.133
310
48
19.790

14.099

Saldo
31 dec. 2011
102
891
696
0
6.111
1.360
15
18.312
793
80
2.612
64
7.185
12.975
415
578
775
3.322
207
386
1.143
1.619
1.992
170
13
5.133
310
48
67.307

Specifieke externe kosten R.O.
Betreft een onttrekking gerelateerd aan de werkelijke uitgaven € 45.000 bij het product ruimtelijke ordening
conform de besluitvorming bij de eerste bestuursrapportage. Met name gemaakte kosten m.b.t. het
woningmarktonderzoek,de woonvoorziening drugsverslaafden en kosten structuurvisie.
Grote infrastructurele werken
Deze bestemmingsreserve is per saldo afgenomen met een bedrag van € 1.763.000.
In 2011 heeft een voeding van deze bestemmingsreserve plaatsgevonden van € 341.000
Voorts is voor een bedrag van € 2.104.000 onttrokken. Deze onttrekkingen zijn als volgt te splitsen :
Onttrekkingen t.b.v. Credo project
€ 250.000
Onttrekking t.b.v. voorziening onderhoud/reconstr. wegen OPR (wijz. 19)
€ 1.220.000
Onttrekkingen t.b.v. kruispunt Stepvelden- Borchwerf
€ 619.000
Onttrekkingen t.b.v. verkeersstudie Noord Roosendaal
€
15.000
€ 2.104.000
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Na bovengenoemde mutaties resteert per 31-12-2011 een saldo van € 891.000
Rijks & gemeentemonumenten
De hoogte van deze bestemmingsreserve is eind 2011 € 696.000
De voeding heeft plaatsgevonden conform de begroting. De vermindering € 10.000 betreft uitgekeerde subsidie
voor een monument in Moerstraten.
Deelname eigendom Zwembad de Stok
Deze bestemmingsreserve is opgeven conform besluitvorming in het kader van de actualisatie reserves en
voorzieningen. In 2011 heeft overheveling van het resterende bedrag van € 18.000 plaatsgevonden naar de
algemene reserve.
Nieuwbouw stadskantoor
De gespaarde gelden in de reserve € 6.111.000 zijn bij besluitvorming februari 2011 ingezet ter afdekking van de
resterende toekomstige exploitatie lasten van het gehele project bestuurscentrum /VMBO/sporthal en aanpassing
Stadserf 1 voor de duur van 15 jaar.
Nieuwbouw schouwburg/nieuwbouw archiefdienst
Dit betreft beide beklemde reserves die destijds in het leven geroepen zijn om exploitatielasten die voortvloeien
uit gedane investeringen uit het verleden af te dekken.
Huisvesting decentralisatie onderwijshuisvesting
De reserve heeft aan het eind van het jaar een omvang van € 18.312.000. Na de decentralisatie van de
onderwijshuisvesting van het rijk naar de gemeenten is deze reserve in het leven geroepen.
De voeding is grofweg als volgt te specificeren:
Storting op basis van de begroting 2011
€
914.000
Verlaging storting Wijziging 03/2011 administratieve wijziging
-€
20.000
Storting op basis van rente 2011
€
834.000
Begr. wijz 29 HPO 2011
€
71.000
€ 1.799.000
Er is in 2011 een bedrag van € 2.019.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve. De belangrijkste posten zijn
resp. afdekking kapitaallasten vanaf HPO 2005 € 1.301.000 , een bijdrage voor extra groen ZOK € 508.000 en
diverse overige investeringen € 210.000
Investeringen Stedelijke Vernieuwing
Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt op 31-12-2011 € 793.000
In 2011 heeft geen voeding plaatsgevonden. De onttrekkingen bedragen tezamen € 79.000 en betreffen
voornamelijk geluidswerende voorzieningen.
Stimuleringsbijdragen
De reserve is bestemd voor de toekenning van financiële tegemoetkomingen met als oogmerk het binnenhalen
van ondernemingen met een bepaald werkgelegenheidsprofiel. In 2011 hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Het eindsaldo bedraagt op 31-12-2011 € 80.000.
Grondexploitaties
Deze reserve is bestemd voor het opvangen van risico‟s en onvoorziene tegenvallers op grondexploitaties. In de
algemene bedrijfsreserve resteert op 31-12-2011 nog een bedrag van € 2.612.000. De omvang van deze
bestemmingsreserve is in 2011 met € 1.444.000 toegenomen.
De belangrijkste mutaties zijn grofweg als volgt te splitsen:
Stortingen :

Rente 2011
Exploitatie resultaat Kalsdonk 2011
Exploitatie resultaat Kroeven 2011
Exploitatie resultaat Nispen- Moerendaal 2011
Exploitatie resultaat erfpachtgronden 2011
Diverse kleinere positieve exploitatie resultaten
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€
€
€
€
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41.000
2.400.000
500.000
367.000
362.000
21.000
3.691.000
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Onttrekkingen : Bijdrage voorfinanciering ZOK
Afwaardering boekwaarde industriestraat 11
Exploitatie tekort Paviljoen
Negatief exploitatie resultaat Nieuwstraat 2011
Negatief exploitatieresultaat verspreide complexen

€
€
€
€
€
€

1.550.000
547.000
96.000
34.000
20.000
2.247.000

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. Deze
bestemmingsreserve is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Er heeft in 2011 slechts een enkele onttrekking
plaatsgevonden betreffende een bijdrage in de exploitatiekosten Plantagebaan 11 tot een bedrag van € 8.000.
Gaswinst uitkering Essent
Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen conform de eerdere besluitvorming m.b.t. de ontvangen
afkoopsom gaswinst. Het bedrag van de storting € 391.000 is gebaseerd op de rentebijschrijving. Deze
bestemmingsreserve is in 2011 conform de begroting belast met een onttrekking van € 1.890.000.
Majeure opgaven
Het saldo van deze bestemmingsreserve is gedaald met € 2.816.000. Het eindsaldo van deze
bestemmingsreserve bedraagt op 31-12-2011 € 12.975.000. De mutaties zijn als volgt grofweg te splitsen:
Voedingen:
Storting conform begroting 2011
Storting op basis van rente 2011
Onttrekkingen:
Extra budget groot onderhoud en reconstructie wegen
Leefbare wijken en dorpen
e
Inzet vrijval gelden doorontwikkeling cf. aanvullend dekkingsplan 2 Berap
Kosten doorontwikkeling 2011
Onttrekking cf. college programma minimabeleid
Onttrekking cf. college programma projectsubsidies
Per saldo diverse overige correcties en uitgaven

€
€
€

198.000
711.000
909.000

€
€
€
€
€
€
€
€

2.000.000
689.000
200.000
275.000
250.000
250.000
61.000
3.725.000

Flankerend personeelsbeleid
Deze eind 2008 door de raad ingestelde BR dient voor het opvangen van de financiële consequenties die
voortvloeien uit het flankerend personeelsbeleid. Het saldo 31-12-2011 bedraagt € 415.000. De hulpkostenplaats
voormalig personeel was nagenoeg in evenwicht. Er heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 8.000 i.h.k.v.
voormalig personeel.
APPA pensioenbetalingen aan wethouders
Deze BR dient ter dekking van toekomstige pensioenen van voormalige wethouders, volgens de Algemene
Pensioenwet Politieke Ambtsdragers ( APPA ). De jaarlijkse storting € 140.000 is conform de begroting 2011
uitgevoerd.
Liquidatieuitkering brandweer
In 2011 heeft een onttrekking plaatsgevonden cf. de begroting van € 147.000.

Winstuitkering HNG
Deze bestemmingsreserve is op grond van de besluitvorming m.b.t. het jaarresultaat 2009 gevormd voor de duur
van 10 jaar. In 2011 heeft conform besluitvorming een jaarlijkse onttrekking plaatsgevonden van € 415.000.
Courage
In deze bestemmingsreserve heeft in 2011 een storting plaatsgevonden vanuit de BR grote infrastructurele
werken van € 250.000 i.h.k.v. de fysieke aanpak drugsoverlast. De onttrekking van
€ 43.000 betreft een bijdrage aan RIEC
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Pilot bestrijding overlast coffeeshops
e
Deze reserve is in 2010 gevormd op basis van de besluitvorming bij de 2 Berap. De onttrekkingen 2011
bedragen € 230.000 en zijn grofweg als volgt te splitsen :
BMC Roosendaal
€ 158.000
Drugsscan Courage
€ 68.000
Overige
€ 4.000
€ 230.000
Decentralisatie uitkeringen
In het kader van de besluitvorming omtrent de bestemming van het rekening resultaat 2010 heeft in 2011 een
storting plaatsgevonden in deze bestemmingsreserve € 1.643.000. In 2011 hebben de volgende onttrekkingen
plaatsgevonden :
Kosten 40+ wijken
Peuterspeelzalen OKE
Straatcoaches probleem jongeren
Knelpunten inburgering
Pilot loondispensatie

€ 161.000
€ 149.000
€ 44.000
€ 79.000
€ 67.000
€ 500.000

Vervallen pachtopbrengsten Visdonk
In het kader van de besluitvorming omtrent de bestemming van het rekening resultaat 2010 heeft in 2011 een
e
storting plaatsgevonden in deze bestemmingsreserve € 1.700.000. Op basis van besluitvorming bij de 2 Berap
heeft in dit kader een onttrekking plaatsgevonden van € 81.000 ter afdekking van vervallen pachtopbrengsten.
Mobiliteit
Bij de laatste actualisatie van de reserves en voorzieningen in december 2011 is besloten om de
bestemmingsreserve gereguleerd parkeren te herbenoemen tot een bestemmingsreserve Mobiliteit met een
doelverbreding naar aanwending ten behoeve van verkeer en parkeren.
In het kader van de besluitvorming omtrent de bestemming van het rekening resultaat 2010 hebben in 2011
stortingen plaatsgevonden in de bestemmingsreserve van resp. € 1.811.000 en € 80.000. Het laatst genoemde
bedrag is bestemd ter dekking van de overdekte fietsenstalling. Voorts heeft een egalisatie storting
plaatsgevonden in het kader van de afsluiting van het product parkeren in 2011 van € 251.000. Tezamen een
totale voeding van € 2.142.000.
De onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve zijn grofweg te splitsen in :
Bijdrage in de kosten fietsenstalling
€ 80.000
Kosten autoluwe binnenstad
€ 66.000
Overige kosten
€ 4.000
€ 150.000
Per 31-12-2011 bedraagt het saldo van deze nieuwe BR Mobiliteit € 1.992.000
Onderhoud stedelijke waterpartijen
Bij de laatste actualisatie van de reserves en voorzieningen in december 2011 is besloten om de voorziening
stedelijke waterpartijen om te vormen tot een bestemmingsreserve.
De vrijval € 170.000 vanuit de opheffing van deze voorziening is via het programma dekkingsmiddelen product
E980 gestort in deze nieuwe bestemmingsreserve.

Onderhoud civiel technische kunstwerken
Bij de laatste actualisatie van de reserves en voorzieningen in december 2011 is besloten om de voorziening
onderhoud civiel technische kunstwerken om te vormen tot een bestemmingsreserve. De vrijval € 13.000 vanuit
de opheffing van deze voorziening is via het programma dekkingsmiddelen product E980 gestort in deze nieuwe
bestemmingsreserve.
Groot onderhoud/reconstructie wegen
Bij de laatste actualisatie van de reserves en voorzieningen in december 2011 is besloten om de voorziening
groot onderhoud/reconstructie wegen om te vormen tot een bestemmingsreserve. De vrijval € 5.133.000 vanuit
de opheffing van deze voorziening is via het programma dekkingsmiddelen product E980 gestort in deze nieuwe
bestemmingsreserve.
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Onderhoud verhardingen
Bij de laatste actualisatie van de reserves en voorzieningen in december 2011 is besloten om de voorziening
onderhoud verhardingen om te vormen tot een bestemmingsreserve. De vrijval € 310.000 vanuit de opheffing
van deze voorziening is via het programma dekkingsmiddelen product E980 gestort in deze nieuwe
bestemmingsreserve
Speelgelegenheden
Bij de laatste actualisatie van de reserves en voorzieningen in december 2011 is besloten om de voorziening
speelgelegenheden om te vormen tot een bestemmingsreserve. De vrijval € 48.000 vanuit de opheffing van deze
voorziening is via het programma dekkingsmiddelen product E980 gestort in deze nieuwe bestemmingsreserve

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. De
voorzieningen zijn ingedeeld in onderstaande rubrieken.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Saldo
1 jan. 2011

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo
31 dec. 2011

Diverse voorzieningen:
Onderhoud openbaar gebied

932

1.464

1.671

Openbaar bezit

1.415

1.338

1.891

862

Bedrijfsvoering/egalisatie

3.461

9.221

10.313

2.369

Verlies voorziening Stadsoevers
Corr. verlies vz. Stadsoevers ( aandeel
Roosendaal )

2.768
-172

Overigen voorzieningen
Voorzieningen voor middelen derden
Totaal

725

2.768
-172

554

158

172

540

2.709

1.768

300

4.177

11.667

13.949

14.347

11.269

Onderhoud openbaar gebied
De stortingen ter hoogte van € 1.464.000 hebben plaatsgevonden vanuit de diverse producten conform de
begroting ( incl. wijzigingen ). De uitgaven 2011 uit deze voorzieningen bedragen € 1.671.000
De voornaamste uitgaven binnen dit bedrag zijn als volgt grofweg te specificeren :
Uitgaven i.v.m. vrijval door opheffing voorzieningen onderhoud speelgelegenheden, stedelijke waterpartijen en civieltechnische kunstwerken.
€ 231.000
Onderhoud speelgelegenheden
€ 371.000
Onderhoud VRI „s
€
96.000
Onderhoud Kadastraal beheer
€
47.000
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken
€
43.000
Onderhoud Openbare verlichting
€ 883.000
€ 1.671.000
De belangrijkste uitgaven betreffende onderhoud speelgelegenheden en onderhoud openbare verlichting hebben
plaatsgevonden op basis van resp. de beleidsnota speelvoorzieningen en het OPR Bij de speelvoorzieningen
heeft in 2011 uitstel plaatsgevonden van de aanschaf speeltoestellen. In plaats daarvan zijn reparaties aan
diverse speeltoestellen verricht.
Hierna resteert per 31-12-2011 de volgende specificatie :
Onderhoud VRI
€
48.000
Onderhoud kadastraal beheer
€
32.000
Voorziening openbare verlichting
€ 645.000
€ 725.000
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Openbaar bezit
De voorzieningen hebben betrekking op onderhoud gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties.
Aan de hand van o.a. het uitvoeringsprogramma‟s Gebouwenbeheer, het OPV 2010-2011 en het beheerplan
buitensportaccommodaties 2002-2011 vindt onderhoud plaats aan gemeentelijke gebouwen en buitensportaccommodaties. De vele administratieve voorzieningen zijn grofweg onder te verdelen in 2 voor de
besluitvorming van belangzijnde clusters resp. gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties.
De voorziening openbaar bezit is in 2011 in zijn totaliteit gevoed met € 1.338.000 vanuit de diverse producten. Dit
bedrag is inclusief de extra stortingen op grond van besluitvorming bestemming rekening resultaat 2010
€ 557.000. Respectievelijk als volgt onder te verdelen :
Verkoop 2 boerderijen Visdonk
€ 375.000
Subsidie bergkorenmolen Nispen
€ 115.000
Terugontvangen BTW de Pelikaan
€ 38.000
Restant terug ontvangen BTW sportacc.
€ 29.000
€ 557.000
De grootste onttrekkingen/uitgaven tezamen een bedrag van € 1.891.000 aan de voorziening openbaar bezit zijn
als volgt grofweg te analyseren:
Onttrekkingen o.b.v. kadernota 2010 en opheffen gebouw Meidoornlaan 1
€
121.000
Onttrekking i.v.m. opheffing voorziening onderhoud welzijnsacc. Wouw
€
233.000
Onttrekking i.v.m. extra afschrijving Roda‟ 94 en bijdrage sportacc. Heerle
€
83.000
Uitgaven Kloosterstraat 15
€
52.000
Uitgaven gemeente toren
€
82.000
Uitgaven molen Nispen
€
356.000
Uitgaven gemeentelijke gebouwen
€
113.000
Uitgaven museum
€
433.000
Uitgaven onderhoud sportaccommodaties velden
€
152.000
Uitgaven overige voorzieningen
€
266.000
€
1.891.000
Per 31-12-2011 is in de voorziening openbaar bezit nog een bedrag aanwezig van € 862.000. Ten aanzien van
de toereikendheid van de voorzieningen wordt opgemerkt dat voor de sportaccommodaties geen bijzonderheden
te melden zijn. Voor wat betreft de gemeentelijke gebouwen bestaat er spanning tussen de benodigde
onderhoudsopgaven en de beschikbare middelen. Actualisatie van het beheerplan wordt uitgewerkt in 2012. De
beschikbare middelen zijn leidend voor de uitvoering van het onderhoud.
Bedrijfsvoering/egalisatie
De belangrijkste voorzieningen in dit kader zijn:
Rioleringsinvesteringen
Overige kleinere voorzieningen

€
€
€

2.279.000
90.000
2.369.000

Rioleringsinvesteringen
De Operationele Plannen Reconstructies zijn op deze voorziening van toepassing. Het betreft stortingen,
onttrekkingen en overige verminderingen conform vastgestelde begroting en diverse OPR jaarschijven. Op 31
december 2011 bedraagt het saldo € 2.279.000. Gestort is € 3.331.000. Uitgegeven is € 2.460.000.
De storting in de voorziening rioleringsinvesteringen is als volgt onder te verdelen :
Storting conform de begroting
€ 2.814.000
Storting subsidie Brabantse Delta
€
517.000
€ 3.331.000
De belangrijkste cq. grootste uitgaven in dit kader betreffen de volgende werken:
- Burgerhoutse – en Raadhuisstraat
€
483.000
- Aanleg bergbezinkbassin Water- en Kapelstraat Wouw
€
486.000
- Aanleg bergbezinkbassin Roosendaalse baan
€
431.000
- Aanleg bergbezinkbassin Heerle
€
227.000
- Aanleg bergbezinkbassin Moerstraten
€
186.000
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-

Opzetten grondwatermeetnet
Aanleg drainage VGRP 2010-2013
Renovatie gemalen 2011
Renovatie gemalen 2010
Vrouwenhof West reconstructie incl. rotonde
Diverse kleinere investeringsprojecten

€
€
€
€
€
€
€

133.000
101.000
100.000
63.000
88.000
162.000
2.460.000

De bestedingen op het gebied van rioolinvesteringen zijn achtergebleven bij de verwachtingen, ondermeer een
tweetal grote projecten, zoals de verbetering riolering centrum west fase E en Christiaan Huijgenstraat zijn
vertraagt.
Groot onderhoud, reconstructie en vervanging wegen
De storting in de voorziening bedraagt € 4.784.000. In 2011 hebben ook extra dotaties plaatsgevonden,
bovengenoemde storting is grofweg als volgt te analyseren in de volgende posten:
De reguliere begrotingsstorting 2011 ( incl. verlaging begr. wijz 2 )
Extra storting vanuit majeure opgaven
Storting vanuit BR grote infrastructurele werken
Extra storting vanuit de bestemming rekening resultaat 2010
e
Verlaging storting aangewend in dekkingsplan 2 berap

-

€
€
€
€
€
€

1.527.000
2.000.000
1.220.000
337.000
300.000
4.784.000

In 2011 hebben uitgaven plaatsgevonden conform de Operationele Plannen Reconstructies ( OPR )
De belangrijkste uitgaven hebben betrekking op de volgende werken:
Burgerhoutse – en Raadhuisstraat
€
258.000
Patontunnel, verhardingen en kunstwerken
€
240.000
Duurzaam Veilig Burgerhout, Kortendijk, Centrum,Tolberg
€
203.000
Buijenstraat
€
52.000
GVVP 2010 verbetering toegankelijkheid
€
59.000
Diverse overige werken
€
232.000
€ 1.044.000
De bestedingen op het gebied van groot onderhoud en reconstructie wegen zijn achtergebleven bij de
verwachtingen. Dit betreft ondermeer de besteding van 2 miljoen extra middelen voor 2011 vanuit de majeure
opgaven en het uitstel cq. achterblijven bestedingen opgave verhardingen, Burgemeester Schneiderlaan,
Fietspad E- bergen, Heilighartplein, Wouwseweg etc. als gevolg van de doorgevoerde kortingen bij de Agenda
van Roosendaal. Bij de laatste actualisatie van de reserves en voorzieningen in december 2011 is besloten om
de voorziening groot onderhoud,reconstructie en vervanging wegen om te vormen tot een bestemmingsreserve.
De vrijval van het saldo per 31-12-2011 € 5.133.000 vanuit de opheffing van deze voorziening is via het
programma dekkingsmiddelen product E980 gestort in een nieuwe bestemmingsreserve.
Onderhoud verhardingen
Het begin saldo van deze voorziening bedraagt € 562.000 In 2011 hebben stortingen plaatsgevonden vanuit de
diverse onderdelen bij het product wegen voor een bedrag van € 1.033.000. In 2011 is € 1.285.000 uitgegeven
aan diverse onderhoudskosten infrastructuur. De uitgaven zijn gebaseerd op de jaarschijven 2009-2010 en 2011
van het OPOR.
Bij de laatste actualisatie van de reserves en voorzieningen in december 2011 is besloten om de voorziening
onderhoud verhardingen om te vormen tot een bestemmingsreserve.
De vrijval van het saldo vanuit de opheffing van deze voorziening per 31-12-2011 € 310.000 is via het programma
dekkingsmiddelen product E980 gestort in een nieuwe bestemmingsreserve.
Voorts overige kleine voorzieningen betreffende kunst en sociale statuten SAVER € 90.000
Overige voorzieningen
De belangrijkste voorziening binnen deze groep betreft de getroffen verlies voorziening Stadsoevers t.b.v. de
eigendoms BV en overige andere kleinere voorzieningen tot een bedrag van € 540.000. Genoemde
voorzieningen zijn als volgt te splitsen :
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-

Verliesvoorziening Stadsoevers ( eigendoms BV )
Voorzieningen preventief onderhoud specifieke onderwijs gebouwen
Overige kleinere voorzieningen

€
€
€
€

2.596.000
372.000
168.000
3.136.000

Voorzieningen voor middelen van derden
De voorzieningen in dit kader zijn:
Exploitatie reiniging
Resultaten rioolexploitatie

€ 1.964.000
€ 2.213.000
€ 4.177.000

Exploitatie reiniging
Voor zowel de afvalstoffenheffing als voor de heffing van rioolrecht worden zogenaamde egalisatiefondsen
gehanteerd. Uitgangspunt is een 100 % kostendekking op begrotingsbasis. Positieve en negatieve afwijkingen
worden jaarlijks verrekend met deze voorzieningen. De voorziening exploitatie reiniging is dit jaar toegenomen
met € 349.000 het saldo 31-12-2011 bedraagt € 1.964.000.
Als gevolg van een positief resultaat van de reiniging heeft een storting plaatsgevonden van € 649.000
Voorts heeft een onttrekking van € 300.000 plaatsgevonden m.b.t. verrekening BTW .
Resultaten rioolexploitatie
Het saldo van de voorziening rioolexploitatie is in 2011 toegenomen met € 1.118.000 naar een positief saldo van
€ 2.213.000. In de raad december 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2013 vastgesteld met
daarin het uitgangspunt voor de jaarlijkse tariefsstijging van 4,2% voor de genoemde planperiode.
Voorts hebben aan de activazijde de volgende correcties betreffende voorzieningen plaatsgevonden onder
financiële activa van € 643.000, voorraden € 268.000 en vorderingen € 5.059.000.
Deze correctie is als volgt te specificeren:
Verliesvoorziening Heerle
Voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst
( vorderingen SZ en financiële activa SZ )
Verliesvz. RBC t.b.v. openstaande vorderingen RBC
Voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen
Voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen

-€
- €

268.000
2.895.000

-€
- €
- €
- €

2.300.000
335.000
172.000
5.970.000

Langlopende schulden
Het verloop van de langlopende schulden wordt als volgt weergegeven:

Langlopende schulden
(bedragen x € 1.000)
Onderhandse leningen
Door derden belegde gelden
Totaal

Saldo
1 jan. 2011
45.388

45.388

Vermeerde- Aflossing
Ringen
2011
60.000
7.299
250
60.250

7.299

Saldo
31 dec. 2011
98.089
250
98.399

In 2011 is voor een bedrag van € 60 miljoen aan langlopende geldleningen aangetrokken in 3 tranches. Tevens is
door AlleeWonen een bedrag met langlopende terugbetaalverplichting gestort van € 250.000 in het kader van de
te verstrekken startersleningen. Op de aanwezige leningen is in 2011 afgerond € 7,3 miljoen afgelost.
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Vlottende passiva
Kortlopende schulden
De specificatie van de kortlopende schulden luidt als volgt:

Kortlopende schulden
(bedragen x € 1.000)

Crediteuren
Kasgelden
Rekening courant banken
Waarborgsommen
Tussenrekeningen
Bijdrage onderhanden werken
Totaal

Saldo
1 jan. 2011

8.295
25.000
18.308
34
1.625
53.262

Saldo
31 dec. 2011

11.934
0
4.149
21
1.952
1.265
19.321

Op 15 maart 2012 bedroeg het saldo van de openstaande crediteuren per 31-12-2011 nog € 515.000.
Per balansdatum 31-12-2011 was er geen openstaande kasgeldlening (kort geld).Ook de schuld bij de
rekening courant BNG (€ 4.149.000) valt per balansdatum 31-12-2011 aanmerkelijk lager uit in vergelijking met
de beginbalans. De reden is dat er in 2011 zoals reeds aangekondigd in de vorige jaarrekening 2010 voor € 60
miljoen langlopende gelden zijn aangetrokken.
De tussenrekeningen omvatten per balansdatum openstaande betalingen sociale zaken m.b.t. cliënten,
loonheffing en ministerie SZW.
Bijdrage onderhanden werken betreft hoofdzakelijk lopende projecten m.b.t. diverse samenwerkingsverbanden.
Een specificatie van de nog te besteden gelden in dit kader is grofweg als volgt onder te verdelen :
Brabant Traineeprogramma
€
772.000
Rekenkamer West Brabant
€
164.000
e
Kennis 2 lijn in alle CJG‟s
€
112.000
Preventief jeugdbeleid
€
106.000
Diverse overige projecten
€
111.000
€
1.265.000
Overlopende passiva
Overlopende passiva hebben onder meer betrekking op in 2011 ontvangen bedragen, die betrekking hebben op
een volgend boekjaar en bedragen ( of inschattingen daarvan ) die nog betaald moeten worden.
Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000)
Vooruit ontvangen bedragen
Vooruit ontvangen bijdragen derden
Nog te betalen bedragen
Totaal

Saldo
1 jan. 2011

Saldo
31 dec. 2011

439
7.258
6.775

287
6.117
6.238

14.472

12.642

Toelichting :
Nog te betalen bedragen:
De belangrijkste posten opgenomen onder nog te betalen bedragen zijn:
- Afdrachten (LH/ABP/ZW/WAO/etc.) salarissen
€
- Rente geldleningen 2011
€
- Diverse verplichtingen met name i.h.k.v. afrekening subsidies
€
- Aanvullende koopsom Saver 2006
€
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- Afrekening 2011 Courage B op Z. cameratoezicht,drugsscan
- ROC bijdrage educatie 2011
- Afrekeningen / nog te betalen posten binnenklimaat
- Bijdrage natuureducatie 2011 Theehuis
- Afrekeningen 2011 BWB
- Overige kleinere nog te betalen posten

€
€
€
€
€
€
€

238.000
120.000
110.000
90.000
70.000
177.000
6.238.000

Specificatie van de vooruit ontvangen bijdragen derden:
Onderwerp

1-1-2011

Vermeerdering

Vermindering

Brabantse Buitensteden
Onderwijsachterstanden
RMC / LMC
Jeugdbeleid
Jeugd en gezin
Inburgering/deel partip. Budget
Inburgering nieuwkomers
Nalatenschap vreemdelingen
Cultuurlinc
Kunstmenu
Project Mastboom
Goedkope koopwoningen
ISV 3
Stadsgaarde
Starterscentrum
Luchtkwaliteit
Participatiebudget educatie
M7 subsidies
Prov. Subs. aanpak drugsoverlast
Participatie budget reintegratie

14.000
1.655.000
74.000
703.000
396.000
2.751.000
142.000
350.000
36.000
28.000

Totaal vooruit ontv. bijdr.derden

7.258.000

2.861.000

4.002.000

6.117.000

439.000

348.000

500.000

287.000

7.697.000

3.209.000

4.502.000

6.404.000

Overige vooruit ontv. bedragen
Totaal vooruitontvangen

160.000
558.000
98.000
84.000
40.000
169.000

294.000
4.000

14.000
1.655.000

31-12-2011

671.000
396.000
467.000
6.000
25.000
8.000
15.000

7.000

69.000

31.000
1.076.000
872.000

98.000
84.000
40.000
151.000
31.000
849.000

0
294.000
78.000
32.000
0
3.218.000
136.000
350.000
54.000
36.000
15.000
160.000
627.000
0
0
0
18.000
0
227.000
872.000

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 € 399 miljoen.
De onder de verpleeg- en verzorgingstehuizen opgenomen gewaarborgde geldleningen ad. € 1,4 miljoen betreft
een drietal instellingen.
Onder “overigen” zijn onder andere opgenomen Parkeer Beheer BV (€ 20,3 miljoen), Borchwerf II
(€ 12,5 miljoen), VOF Zwanenhof (€ 3,3 miljoen), Stichting Schouwburg de Kring (€ 8,3 miljoen), Zwembad de
Stok exploitatie BV ( € 0,95 miljoen ) en diverse overige sportverenigingen en sociaal culturele instellingen.
Het saldo van de ultimo 2011 gegarandeerde geldleningen bedraagt ruim € 449 miljoen ( versus eind 2010 461
miljoen ). Dit bedrag is conform de voorschriften buiten de telling in de balans gehouden.
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De specificatie van de gegarandeerde geldleningen is als volgt:

Gewaarborgde geldleningen
(bedragen x € 1.000)

Vermeerderingen

Verminderingen

Restantbedr.
31 dec. 2011

Waarvan
Gewaarborg
d

6.543

8.091

7.877

400.303
(400.303)
1.786

385

398.755
(398.755)
1.401

398.755
(398.755)
1.401

73.491

58.864

230

10.080

49.014

48.425

Totaal
508.222
460.953
6.773
* Voor een nadere detaillering zie staat van gewaarborgde geldleningen

18.556

449.170

448.581

Woningbouwverenigingen
w.o. achtervangfunctie WSW
Verpleeg- en
verzorgingstehuizen
Overigen

Oorspronkelijk bedrag

426.854

Saldo
1-1-2011

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Onderstaande een korte opsomming van enkele niet uit de balans blijkende verplichtingen.


Terugkoop verplichting openbaar gebied Champetterberg
Na realisatie van het complex neemt de gemeente volgens afspraak de percelen over die door de
Stichting Allee Wonen als openbaar gebied worden ingericht bij de Champetterberg. Dit zal
plaatsvinden tegen de afgesproken prijs van € 1.657.000.



Verplichtingen aan eigen personeel
De verplichting aan eigen personeel per 31-12-2011 inzake nog uit te betalen, in de maanden juni t/m
december 2011 opgebouwd vakantiegeld is becijferd op € 1.061.000.
Het per jaar over te hevelen aantal verlofuren is bij de gemeente Roosendaal bepaald op 104 uur
maximaal per Fte. Uit de salarisstaat blijkt een formatie omvang van 578,7 Fte.
De kosten behorende bij deze formatieomvang zijn € 34.200.000 Dit resulteert in een gemiddeld
salariskostenniveau per Fte van ongeveer € 59.000. Bij het spoorboekje wordt uitgegaan van een
gemiddelde productiviteitsnorm van 1.250 uur. Dit geeft een gemiddeld salariskostentarief van € 47,20
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 578,7 Fte x 104 uur = 30.100 verlofuren. Hieruit volgt een niet uit de balans blijkende
verplichting voor verlofuren van 30.100 uur tegen € 47,20 bedraagt afgerond € 1.420.000.



Grondverkopen Spoorhaven fase 1
De huidige boekwaarde ad € 19 miljoen wordt contractueel t.z.t. overgedragen aan Stadsoevers CV.



Uitspraak Sensus
Sensus heeft tegen de uitspraak oktober 2010 van het gerechtshof Arnhem over de aanslagen
rioolafvoerrechten 2001 en 2002 beroep in cassatie ingesteld. De gemeente Roosendaal heeft in
december 2010 hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Breda, bij het Gerechtshof
Den Bosch voor het belastingjaar 2003. Na de negatieve uitspraak door het Gerechtshof is de gemeente
recent in cassatie gegaan, zaak ligt nu bij de hoge Raad. Er is dus – gelet op deze lopende
cassatieprocedures- nog niets bekend over het al dan niet terug moeten betalen van de aanslagen.
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B.

Programmarekening en toelichting

1.

Samenvatting per programma
(lasten -/- baten)

+ nadelig / - batig
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2011 voor
wijziging

Begroting
2011
na wijziging

Rekening
2011

Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging
V=voordeel
N=nadeel

Bestuur & Dienstverlening

10.239

12.009

11.138

V.

Economische ontwikkeling

891

918

988

N.

71

9.589

10.036

9.241

V.

795
352

Onderwijs
Sport & Recreatie

871

5.253

4.988

5.340

N.

11.107

10.823

10.525

V.

298

9.480

12.866

13.260

N.

394

Zorgvoorzieningen

17.993

19.436

18.145

V.

1.291

Openbaar gebied

16.173

19.865

13.130

V.

6.735

Reiniging & Milieu

1.598

1.441

1.362

V.

79

Ruimte & Wonen

4.051

5.578

3.727

V.

1.851

V.

177

Sociaal culturele voorzieningen & cultuur
Werk & Inkomen

Openbare orde & Veiligheid
Totaal programma’s
Algemene dekkingsmiddelen

9.479

9.467

9.290

95.853

107.427

96.166

V. 11.281

90.410

N.

3.443

5.736

V.

7.838
1.829

93.874

93.853

N. 1.979

N. 13.574

Onttrekkingen aan reserves

8.360

25.509

23.680

N.

Toevoegingen aan reserves

8.186

11.867

19.808

N. 7.941

Resultaat na bestemming

N. 1.805

Resultaat vóór bestemming

2.

V.

68

N.

N.

1.864

N.

1.932

Analyse rekeningsresultaat

Het nadelig saldo van de jaarrekening na bestemming bedraagt € 1.864.000.
Bij de begroting 2011, na wijzigingen, is een batig saldo geraamd van € 68.000. Dit betekent een nadelig verschil
van afgerond € 1.932.000.
Als belangrijkste voor- en nadelen voor het tot stand komen van het nadelig saldo kunnen worden genoemd:
Voordelen:
Lagere doorberekende lasten kostenplaatsen (personeel/huisvesting/
tractie/intern product)
Lagere kosten bedrijfsvoering
Rentesaldo hulpkostenplaats kapitaallasten
Lagere kosten minimabeleid
Lagere kosten WMO
Opbrengst verkoop pachtgronden/openbaar groen
Lagere kosten milieu
Hogere opbrengst dividenduitkeringen
Algemene uitkering gemeentefonds

€
€
€
€
€
€
€
€
€

396.000
324.000
423.000
390.000
618.000
291.000
191.000
167.000
404.000

Nadelen:
Hogere kosten sport
Hogere kosten recreatie en toerisme
Hogere kosten WWB en reïntegratie
Lagere opbrengst leges betaalplannen
Lagere opbrengst bouwleges
BTW gesloten financieringen

€
€
€
€
€
€

186.000
166.000
393.000
230.000
341.000
172.000
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€
€
€
€

Opbrengst belastingen
Uitvoeringsbudget Wet WOZ
Verliesvoorziening vorderingen stadion RBC
Storting voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen

339.000
198.000
2.300.000
335.000

Een nadere analyse van de belangrijkste verschillen treft u aan bij de toelichting op de programma‟s.
Het resultaat van de jaarrekening is bepaald op basis van het door de raad vastgestelde beleid en met
inachtneming van de kaders, die in de begroting zijn vastgelegd. Vóór de bepaling van het resultaat zijn op basis
van die uitgangspunten mutaties verwerkt, die invloed hebben gehad op de hoogte van het resultaat.

Voorzieningen:
Wat betreft de gesloten financieringen
egalisatievoorzieningen verwerkt voor:
- reiniging
- reiniging
- riolering

zijn

stortingen

in
€
€
€

c.q.

onttrekkingen

649.500
300.000
1.118.252

aan

de

betreffende

(storting)
(onttrekking)
(storting)

In de exploitatierekening is een bedrag van € 16,5 mln. toegevoegd aan en een bedrag van € 8,3 mln. onttrokken
aan diverse voorzieningen.
Naast bovengenoemde stortingen en onttrekkingen worden de belangrijkste hierna genoemd:
Stortingen:
Sport
Speelvoorzieningen
Onderhoud monumenten
Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Rioleringsinvesteringen
Openbare verlichting
Groot onderhoud wegen
Verhardingen
Onderhoud en beheer VRI‟s
Verliesvoorziening vorderingen stadion RBC
Voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen

Onttrekkingen:
Vrijval voorzieningen i.v.m. omvorming tot
bestemmingsreserves:
- groot onderhoud wegen
- verhardingen
- civieltechnische kunstwerken
- stedelijke waterpartijen
Voorziening oninbare vorderingen sociale zaken
Vrijval voorziening onderhoud welzijnsaccommodaties
Wouw
Verliesvoorziening Zuidoost Kwartier
Voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

435.000
306.000
256.000
439.000
3.331.000
859.000
4.789.000
1.033.000
142.000
2.300.000
335.000

€
€
€
€
€

5.133.000
309.000
13.000
170.000
327.000

€
€
€

233.000
1.273.000
248.000
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Salarissen en sociale lasten
In de begroting 2011 is rekening gehouden met:

1 % salarisstijging per jaar voor de jaren 2011 tot en met 2014
Verder is in de begroting gerekend met:

8,00% vakantiegeldreservering;

5,00% eindejaarsuitkering (regulier met een minimum van € 836);

1,50% levensloopbijdrage 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);

De periodieke verhogingen voor de juiste bedragen. Het percentage voor bevorderingen is 0,40%

De werkelijke salarisverhogingen waren conform de CAO gemeenten van 1-6-2009 tot 1-6-2011:

Een vakantiegelduitkering van 8%;

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).
De onderhandelingen over een nieuwe CAO vanaf 1 juni 2011 zijn nog niet afgerond.
De geraamde salariskosten in de begroting 2011 zijn afgerond € 38.208.000.
De werkelijke salariskosten in de jaarrekening 2011 bedragen afgerond € 36.678.000.
Het voordelige resultaat van € 1.530.000 op de salariskosten is voornamelijk een gevolg van de ingestelde
vacaturestop.
Tegenover de lagere salariskosten staan hogere kosten voor inhuur van personeel van derden op de
verschillende afdelingen van € 900.000. (Ter vergelijking 2010 € 4,7 miljoen)
Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 3.12 onderdeel “Saldi kostenplaatsen product
E960 ”.
Rente en afschrijvingen
Rentekosten
Afschrijvingen
Kapitaalllasten IP
Extra afschrijvingen
Totaal

begroting
€ 6.025.591
€ 7.207.402
€
100.837
€
76.829
€ 13.410.659

rekening
€ 5.916.925
€ 6.298.519
€
€
131.245
€ 12.346.689

verschil
€ 108.666
€ 908.883
€ 100.837
€
54.416
€ 1.063.970

V
V
V
N
V

De totale werkelijk doorberekende kapitaallasten aan de exploitatie zijn ten opzichte van de geraamde
kapitaallasten € 1.063.970 lager, mede als gevolg van het achterblijven van de investeringen.
In begrepen is een voordeel van € 387.000 op de kapitaallasten op het programma onderwijs. Dit voordeel vloeit
terug in de bestemmingsreserve huisvesting onderwijs.
In de begroting 2011 is een stelpost geraamd t.b.v. lagere kapitaallasten van € 600.000.

Overzicht van de grootste afwijkingen in kapitaallasten ten opzichte van de begroting:
Automatisering
€
411.000
(voordeel)
Tractiemiddelen GA
€
49.000
(voordeel)
Onderwijs
€
387.000
(voordeel)
Onderhoud openbaar gebied
€
116.000
(voordeel)
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Toelichting:
Rentekosten:

De rente op de geldleningen is € 1.771.400 hoger dan geraamd. Dit is een gevolg van de in 2011
aangetrokken geldlening ad. € 60 miljoen.

De toegerekende rente aan de reserves en voorzieningen is € 297.650 hoger in verband met de hogere
stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2011;

De doorberekende rentelasten aan de grondexploitaties zijn € 386.000 hoger dan geraamd;

Bij de begroting is een financieringstekort geraamd van € 52,3 miljoen. In verband met het afsluiten van
bovengenoemde geldlening ad. € 60 miljoen was er in 2011 geen sprake van een financieringstekort. Dit
levert per saldo een lagere rentelast op van ca. € 2 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat enerzijds
de werkelijke investeringen achterblijven ten opzichte van de geraamde investeringen en anderzijds doordat
de werkelijke saldi van de reserves en voorzieningen aanmerkelijk hoger zijn dan waarbij in de begroting
2011 van is uitgegaan.
Afschrijvingen
De werkelijke afschrijvingen zijn ten opzichte van de begroting na wijziging € 854.467 lager, doordat de uitvoering
van investeringen achterblijven bij de ramingen.
De extra afschrijvingen ad. € 131.245 hebben betrekking op tractiemiddelen GA voor € 23.133, voormalige
accommodatie tennisvereniging Roda‟94 € 38.805 en sloop lokalen onderwijs € 69.307.
Doorberekende salariskosten en kosten intern product
De werkelijk doorberekende salariskosten 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 ingevulde vacatures, van het
verleggen van prioriteiten naar een ander beleidsveld, dan wel een efficiënter tijdsbesteding. In onderstaande
toelichting per programma worden de afwijkingen in productieve uren per beleidsveld niet verder geanalyseerd.
Op het product Saldi kostenplaatsen (hierna onder 3.12) zijn de totale calculatieverschillen in beeld gebracht.
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3. Toelichting per programma
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2011 na wijziging en de
rekening 2011.
Vermeld zijn ook per programma de incidentele lasten en baten.
3.1

Bestuur & Dienstverlening

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Bestuur

5.725

5.928

5.907

Dienstverlening

5.553

5.343

4.960

Wijkgericht werken

1.708

2.600

2.124

12.986

13.871

12.991

288

40

Totaal lasten

288

Baten:
Bestuur
Dienstverlening
Wijkgericht werken
Totaal baten
Saldo

21

14

55

1.510

1.469

1.525

241

379

273

1.772

1.862

1.853

N. 11.214

N. 12.009

N. 11.138

40

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Voordeel € 871.000
Bestuur
€ 62.000
V
De hogere doorberekende personeelskosten en intern product bedragen € 47.500.
De hogere kosten College van Burgemeester en wethouders ad. € 30.700 worden veroorzaakt door hogere
loonkosten, hogere reis- en verblijfkosten en overige kosten.
De kosten voor de 2 Rekenkameronderzoeken (lokaal veiligheidsbeleid in relatie tot de politie en onderzoek
rioleringsbeleid en –beheer) bedragen € 81.127, dit is € 21.962 hoger dan geraamd.
Voor de Majeure Opgave Doorontwikkeling van de organisatie is een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld.
De werkelijke uitgaven bedragen € 314.186, terwijl een bedrag van € 39.552 is ontvangen van de gemeenten
Bergen op Zoom en Etten Leur wegens gemaakte kosten van de businesscase Shared Service Center
bedrijfsvoering. Per saldo bedragen de kosten € 274.634. Ten opzichte van de geraamde kosten zijn de
werkelijke kosten dus € 125.366 lager.
Hier staat een lagere onttrekking uit de BR Majeure Opgaven op E.980 tegenover.
Dienstverlening
€ 439.000 V
Lagere doorberekende personeelskosten en intern product € 152.000
De lagere kosten communicatiebeleid € 25.400, P&O beleid € 184.000 en ICT beleid €114.500 zijn voornamelijk
een gevolg van de organisatieontwikkelingen in 2011.
De afdrachten rijksleges zijn € 62.700 te laag geraamd.
Hogere opbrengsten leges burgerzaken € 17.800.
Wijkgericht werken
€ 370.000 V
De lagere doorberekende personeelskosten en intern product bedragen € 23.100.
Voor de Majeure Opgave Leefbare wijken en dorpen is een bedrag van € 1.472.300 geraamd, terwijl een bedrag
is uitgegeven van € 1.139.350.
Aan ontvangsten is een bedrag geraamd van € 259.000. De werkelijke ontvangsten zijn € 271.790.
Het totale voordelige verschil op Leefbare wijken en dorpen bedraagt € 345.740.
Hier staat een lagere onttrekking uit de BR Majeure Opgaven op E.980 tegenover.
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3.2

Economische ontwikkeling

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010

Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Bedrijventerreinen

825

275

721

Detailhandel

769

950

892

Citymarketing

242

169

177

Arbeidsmarkt

127

170

220

1.963

1.564

2.010

377

Bedrijventerreinen

488

186

540

364

Detailhandel

374

383

402

0

0

3

Totaal lasten

377

Baten:

Citymarketing
Arbeidsmarkt
Totaal baten
Saldo

0

77

77

862

646

1.022

918

N. 988

N. 1.101

N.

364

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Nadeel € 70.000
Bedrijventerreinen
€
92.000
N
De huur voor de wegrailterminal is € 17.000 hoger dan geraamd.
De exploitatie van de grondbank is niet meer in gemeentelijke handen. Ten opzichte van de raming betekent dit
een nadeel van € 14.000.
De huuropbrengst van Ettingstraat 12a is komen te vervallen; dit levert een nadeel op van € 11.000.
De doorberekende personeelslasten en intern product zijn € 45.000 hoger dan geraamd.
In de gemaakte kosten t.b.v. het algenproject ad. € 25.580 is een bijdrage ontvangen van € 12.500.
Onder de lasten zijn onderstaande kosten verantwoord waar bijdragen van derden tegenover staan. De bijdragen
van derden zijn verantwoord onder de baten.
- Verstrekte bijdragen in geleden schade als gevolg van het ontbreken van een spooraansluiting
€ 211.986;
- Huur bedrijfspand Hogerwerf 4 € 108.000;
- Groot onderhoud spoorwegverbinding Houtbank € 31.530.
Detailhandel
€
77.000
V
De doorberekende personeelskosten en intern product zijn € 46.000 lager dan geraamd.
Het product markten levert een voordelig verschil op van € 15.000.
De kosten economische ontwikkeling zijn € 7.000 lager dan geraamd.
Citymarketing
€
5.000
N
De kosten van citymarketing zijn € 8.800 hoger dan geraamd; hier staat een hogere inkomsten van
€ 3.000 tegenover.
Ondermeer zijn bijdragen betaald voor Promotie Winkelstad Roosendaal en Shoppercount binnenstad.
Arbeidsmarkt
€
50.000
N
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere doorberekende personeelskosten en intern
product i.v.m. extra inzet t.b.v. Taskforce Triple Roosendaal.
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3.3

Onderwijs

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010 Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Onderwijsvoorzieningen

2.935

2.917

2.717

Onderwijsachterstanden

3.421

3.925

3.610

Onderwijshuisvesting
Totaal lasten

6.159

5.920

5.419

12.515

12.762

11.746

Baten:
Onderwijsvoorzieningen

345

302

348

Onderwijsachterstanden

1.804

2.207

1.943

Onderwijshuisvesting

1.119

217

214

3.268

2.726

2.505

N. 9.247

N. 10.036

N. 9.241

Totaal baten
Saldo

21
21

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Voordeel € 795.000
Onderwijsvoorzieningen
€
246.000
V
De kosten voor logopedische verzorging zijn in dit product € 98.000 lager dan in de begroting is geraamd. Deze
kosten zijn opgenomen in het raamcontract van de GROGZ en verantwoord in het product Volksgezondheid
(E714.00).
De vergoeding van de stichtingskosten van diverse schoollokalen is € 47.000 hoger dan begroot. Het betreft hier
huurvergoedingen voor door de schoolbesturen aan derden verhuurde lokalen voor o.a. buitenschoolse opvang.
De kosten leerlingenvervoer zijn € 55.000 lager dan geraamd als gevolg van de terugloop van het aantal
leerlingen.
e
Het bij de 2 bestuursrapportage 2011 vanuit 2010 opgevoerde budget voor huur van noodlokalen ten behoeve
van het Jan Tinbergen College is abusievelijk op dit beleidsveld opgenomen, terwijl de uitgaven onder het
beleidsveld onderwijshuisvesting zijn geboekt. Het levert hier een voordeel op van € 70.000.
Onderwijsachterstanden
€
50.000
V
De doorberekende personeelskosten en intern product zijn € 85.000 hoger dan geraamd, o.a. veroorzaakt door
de interactieve wijze waarop de Lokale Educatieve Agenda 2011-2014 tot stand is gekomen en
geïmplementeerd, alsmede door hogere ureninzet dan geraamd op het product leerplicht.
De rijksbijdrage onderwijsachterstanden bedraagt € 2.005.000. Het niet bestede bedrag ad. € 294.000 is
overgeboekt naar de balansrekening.
De uitgaven onderwijsachterstanden bedragen € 316.000 minder dan geraamd.
Van de geraamde subsidie voor schoolmaatschappelijk werk van € 284.000 is € 99.000 niet uitgegeven.
Onderwijshuisvesting
€
498.000
V
De kapitaallasten zijn € 387.000 lager dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het achter blijven
van de investeringen in onderwijsgebouwen (m.n. nieuwbouw JTC).
Het voordeel op de kapitaallasten wordt gecompenseerd via E.980 door een lagere onttrekking aan de
bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.
De uitgaven onderwijshuisvesting die ten laste komen van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting zijn
€ 85.000 lager. Hier staat een lagere onttrekking ten laste van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting op
E.980 tegenover.
De uitgaven voor onroerend zaakbelasting schoolgebouwen zijn € 39.000 hoger dan geraamd, o.a. als gevolg
van een niet voorziene aanslag voor het (in 2011 nog in aanbouw zijnde) nieuwe gebouw voor het Jan Tinbergen
College aan de Burgemeester Schneiderlaan.
De kosten wegens vandalismeschades aan de schoolgebouwen zijn € 48.000 lager dan geraamd.
De overige exploitatielasten op de verschillende onderwijsgebouwen zijn € 17.000 lager dan geraamd.
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3.4

Sport & recreatie

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010 Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Sport

3.034

2.748

2.969

Recreatie en toerisme

3.715

3.489

3.560

6.749

6.237

6.529

39

Sport

854

520

555

39

Recreatie en toerisme

567

729

634

47

1.421

1.249

1.189

86

N. 5.328

N. 4.988

N. 5.340

Totaal lasten

39

Baten:

Totaal baten
Saldo

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Nadeel € 352.000
Sport
€
186.000
N
Binnensportaccommodaties N. € 64.000
Lagere vergoeding gymnastiekonderwijs € 17.000. Lagere huuropbrengsten (m.n. sporthal Wouw) 25.000.
Hogere bijdrage voorziening sportaccommodaties in exploitatie sportzaal Heerle € 22.000.
De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet van de bovenwijkse sporthal Zuid Oost Kwartier zijn
€ 54.000 hoger. Lagere exploitatielasten binnensportaccommodaties € 10.000.
Buitensportaccommodaties groen N. € 22.000.
Het nadelig verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere exploitatielasten (w.o. energieverbruik) op de
diverse sportaccommodaties.
Veldonderhoud sportcomplexen N. € 71.000.
Het betreft hier hogere onderhoudskosten aan de velden en de beplantingen, als gevolg van niet uit te stellen
veldonderhoud in verband met veilig gebruik. Ook de uitvoeringskosten door het WVS zijn overschreden. Tevens
zijn de doorberekende personeelslasten en intern product hoger dan geraamd.
Sport algemeen N. € 29.000
In verband met de extra afschrijving van de voormalige tennisaccommodatie van Rhoda zijn de kapitaallasten €
39.000 hoger. Hier staat een opbrengst i.v.m. de verkoop tegenover van € 15.000. Het restant is onttrokken ten
laste van de voorziening onderhoud sportaccommodaties.
In de begroting was een verlaging van het budget combinatiefunctionarissen opgenomen van
€ 40.000. Bij de toekenning van de subsidiëring is hiermee geen rekening gehouden.
De doorberekende personeelslasten en intern product zijn € 15.000 lager dan geraamd.
Recreatie en toerisme
€
166.000
N
De subsidie aan zwembad De Stok bedraagt € 1.852.000. Dit is conform de begroting.
De exploitatielasten van de kinderboerderij en de dierweiden zijn met € 28.000 overschreden. Dit is o.a. het
gevolg van de betaalde exploitatievergoeding van 1 jaar en 5 maanden aan Stichting Groenhuysen.
Hiertegenover staat een hogere huuropbrengst van de kinderboerderij ad. € 5.000.
De exploitatielasten van de kermissen zijn met € 40.000 overschreden, terwijl de opbrengsten
€ 46.000 achterblijven bij de raming. Het totale negatieve resultaat op de kermissen bedraagt hierdoor € 86.000.
Bij het Collegeprogramma 2006-2010 is besloten dat het exploitatie van de kermissen
€ 100.000 positiever moest worden. De opbrengsten zijn weliswaar met € 46.000 gestegen, maar de
overschrijding op de lasten van € 40.000 doet deze nagenoeg teniet.
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Op het product volksfeesten zijn opbrengsten geraamd voor reclamevergunningen en terugontvangsten van
kosten voor totaal € 90.000.
Al een aantal jaren vindt er nagenoeg geen doorberekening van kosten plaats, waardoor er een nadeel ontstaat
van € 84.000.
In verband met de omzetting van de voorziening speelgelegenheden in een bestemmingsreserve is er een
voordeel van € 35.000 ontstaan. Via het product E.980 vindt de storting in de bestemmingsreserve plaats.
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3.5

Sociaal culturele voorzieningen & cultuur

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010 Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Sociaal Culturele voorzieningen

5.698

5.157

5.137

-63

Kunst en cultuur

6.688

6.570

6.437

125

12.386

11.727

11.574

62

284

Totaal lasten
Baten:
Sociaal Culturele voorzieningen
Kunst en cultuur
Totaal baten

Saldo

50

284

790

620

765

6

840

904

1.049

6

N. 11.546

N. 10.823

N. 10.525

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Voordeel € 298.000
Sociaal Culturele voorzieningen
€
20.000
V
Van het SIW is een bedrag van € 63.000 terugontvangen m.b.t. subsidie BOS projecten 2007-2010.
Er is een bedrag van € 16.000 uitgegeven voor advisering subsidierelaties. De subsidie aan het SIW over 2011 is
€ 26.000 hoger dan geraamd.
Kunst en Cultuur
€
278.000
V
De lesgelden bij het Centrum voor de Kunsten - Muziek blijven € 53.000 achter bij de raming.
Tegenover de lagere lesgelden staan lagere lasten ad. € 260.000 in verband met minder door berekende
personeelslasten en intern product directie en docenten. Vooruitlopend op de bezuinigingen voor CvK muziek is
gekozen om de uren die vrij inzetbaar waren maar gedeeltelijk in te vullen. Deze vrijgekomen uren waren een
gevolg van enerzijds eigen ontslagaanvraag van docenten en anderzijds het treurige feit van het overlijden van
een van de collega‟s. Tevens is gekozen om de ensemble-uren, waarop in het verleden geen inkomsten werden
gegenereerd, om te zetten naar kostendekkend of ,daar waar dit niet mogelijk was, te laten vervallen. Verder zijn
een aantal uren waar docenten op ingezet worden voor het cultuurmenu naar kostendekkend niveau gebracht.
De opbrengsten van de activiteiten voor Cultuurlinc en kunst- en cultuurmenu zijn € 61.000 hoger dan geraamd.
Het positieve saldo van Cultuurlinc ad € 26.000 is als vooruit ontvangen doorgeboekt naar de balansrekening. De
kosten voor cultuureducatie zijn met € 23.000 overschreden. De doorberekende personeelslasten en intern
product voor kunst en cultuur zijn € 25.000 lager dan geraamd.
In 2011 zijn er veel investeringen gedaan om de verdere digitalisering van de (archief)bestanden te optimaliseren.
Dit was mogelijk dankzij inkomsten van gemeente Rucphen vanwege de opslag van hun archief in Roosendaal.
Daarvoor is o.a. extra personeel WVS ingezet en zijn scanningprojecten uitgevoerd. Totale overschrijding
bedraagt in 2011 € 28.000.
De lasten op het product museum/oudheidkunde zijn ten opzichte van de raming € 23.000 lager.
De Provinciale subsidie voor de onderhoudskosten van de Bergkorenmolen in Nispen ad. € 115.000 is gestort in
de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Zowel bij de lasten en de baten is deze niet geraamd.
De overige lasten bij monumenten laten een voordeel zien van € 27.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door
lagere presentiegelden monumentencommissie € 10.000, lagere bijdragen onderhoud monumenten € 13.000 en
hogere uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud monumenten € 10.000.
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3.6

Werk & Inkomen

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010 Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Werk

18.115

17.346

17.319

Inkomen

30.184

28.811

28.461

Voorzieningen

5.661

5.173

5.034

53.960

51.330

50.814

Werk

17.741

16.944

16.944

Inkomen

21.773

21.119

20.103

538

401

507

40.052

38.464

37.554

N. 13.908

N. 12.866

N. 13.260

Totaal lasten
Baten:

Voorzieningen
Totaal baten
Saldo

1.182
1.182

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Nadeel € 394.000
Werk en inkomen

€

639.000

N

In 2011 is het rijksbudget WSW met circa € 864.000 verlaagd (naar € 16.944.167). Deze verlaging heeft tot
gevolg dat de rijksgelden die aan het WVS worden doorbetaald lager uitvallen.
e
Bij de 2 bestuursrapportage 2011 is de taakstelling ad € 250.000 op de gemeentelijke bijdrage aan het
werkvoorzieningschap eenmalig ingetrokken, mede als gevolg daarvan vertoont het product sociale
werkvoorziening thans een voordelig saldo van € 27.000.
De kosten voor de uitvoering van de uitkeringsregelingen WWB, WIJ, BBZ, IOAW en IOAZ zijn
€ 1.057.000 hoger dan geraamd als gevolg van de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Het aantal
cliënten steeg van 1.161 op 1 januari 2011 naar 1.268 op 31 december 2011. Daarnaast is het gemiddeld
uitkeringsbedrag toegenomen.
De rijksvergoedingen voor WWB (inclusief de Incidentele Aanvullende Uitkering over 2010) en BBZ zijn € 255.000
hoger dan geraamd. Aan terugvordering en verhaal van normuitkeringen en vrijval vanuit de voorziening
dubieuze debiteuren is een hoger bedrag dan geraamd ingeboekt ad € 124.000.
De uitgaven voor re-integratie (werkdeel WWB) zijn € 1.081.000 lager dan begroot. Dit is het gevolg van minder
afgenomen re-integratietrajecten doordat er:
 in 2010 nog een redelijk succesvol re-integratiebeleid is gevoerd wat uiteindelijk heeft geresulteerd in
een zwakke restgroep welke minder in staat is om een re-integratietraject te volgen,
 in lijn met het huidige re-integratiebeleid de uitbemiddelde klanten niet herhaaldelijk op een reintegratietraject worden geplaatst,
 door de huidige recessie en de omstandigheden op de arbeidsmarkt het erg lastig is gebleken om een
match te maken tussen vraag en aanbod. Dit wordt extra bemoeilijkt door onze huidige zwakke
doelgroep. De pilot loondispensatie bevestigt dit beeld.
 door het besluit om te stoppen met inhuur derden binnen het sociale domein onvoldoende
klantmanagers beschikbaar waren voor het uitvoeren van re-integratietaken.
De inkomsten zijn € 168.000 lager dan geraamd. Van de rijksvergoeding is een bedrag van € 872.000 als niet
benut geboekt naar vooruit ontvangen. Dit bedrag zal in 2012, overeenkomstig de bestedingsverplichtingen,
aangewend worden.
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De uitgaven op het participatiebudget Inburgering WWI zijn € 696.000 lager dan begroot. Reden hiervoor is dat
vanaf september 2011 geen inburgeringtrajecten meer actief zijn aangeboden. Van de ontvangen rijksvergoeding
is een bedrag van € 467.000 als niet benut geboekt naar vooruit ontvangen. Dit bedrag zal in 2012,
overeenkomstig de bestedingsverplichtingen, aangewend worden.
Op dit beleidsveld zijn de doorberekende personeelskosten en het aandeel intern product € 246.000 hoger dan
geraamd.
Voorzieningen (minimabeleid)

€

245.000

V

De lasten van de Kredietbank Breda zijn met € 47.000 overschreden als gevolg van een hoger aantal
aanvragen/verstrekkingen dan in de begroting 2011 geraamd. De terugvordering van verstrekte bijzondere
bijstand, krediethypotheek en leenbijstand is € 85.000 hoger dan geraamd. Tevens is de ontvangen
rijksvergoeding voor toename van het aantal aanvragen Schuldhulpverlening als gevolg van de economische
crisis € 15.000 hoger dan geraamd.
De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn als gevolg van o.a. het stagneren van de activiteiten van de STA-teams
en het (tijdelijk) stopzetten van de bovenwettelijke bijzondere bijstand € 210.000 lager dan geraamd.
De betaalde premie collectieve ziektekostenverzekering geeft ten opzichte van de begroting een voordeel te zien
van € 71.000.
Het bedrag aan kwijtscheldingen inzake minimabeleid is € 57.000 lager uitgevallen dan geraamd.
Vanaf het belastingjaar 2011 wordt volledig geautomatiseerd kwijtgescholden op grond van de gegevens van het
Inlichtingenbureau Kwijtschelding. Dit heeft geresulteerd in meer afwijzingen dan voorgaande jaren met als
gevolg ook meer beroepschriften.
Hogere ureninzet dan begroot (met name op het product kwijtschelding belastingen en heffingen) levert een
nadeel op van € 145.000.
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3.7

Zorgvoorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010 Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Zorgvoorzieningen
Integratie en inburgering
Volksgezondheid
Jeugd
Totaal lasten

19.347

18.580

340

12

18.948
17

1.551

1.597

1.556

2.263

2.355

3.092

400

23.501

22.544

23.613

400

2.420

Baten:
Zorgvoorzieningen

1.808

1.256

Integratie en inburgering

277

-

8

Volksgezondheid

713

161

133

1.516

1.691

2.907

400

4.314

3.108

5.468

400

N. 19.187

N. 19.436

N. 18.145

Jeugd
Totaal baten
Saldo

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Voordeel € 1.291.000
Zorgvoorzieningen
€
796.000
V
Op dit beleidsveld zijn de doorberekende personeelskosten en het aandeel intern product € 110.000 lager dan
geraamd.
De verstrekte subsidies op het product zorg bedragen als gevolg van striktere toepassing van de beleidsregels
€ 65.000 minder dan begroot.
De uitgaven voor de huishoudelijke verzorging overschrijden de ramingen met € 110.000. Daar staat tegenover
dat de eigen bijdragen voor de huishoudelijke verzorging € 635.000 hoger liggen dan geraamd als gevolg van de
aanscherping van het beleid.
De uitgaven voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woonvoorzieningen zijn ten opzichte van de ramingen
met € 440.000 overschreden.
De ontvangen eigen bijdragen en afrekening van de vervoersvoorzieningen zijn € 533.000 hoger dan geraamd.
Integratie en inburgering

€

3.000

V

Volksgezondheid
€
12.000
V
Het voordeel op dit beleidsveld wordt voornamelijk veroorzaakt een hogere terugontvangst van compensabele
BTW GROGZ.
Jeugd
€
479.000
V
Het voordelige saldo op het onderdeel Centrum voor Jeugd en Gezin ad € 189.000 is tot stand gekomen door
meevallende baten ad € 327.000 en hogere uitgaven ad € 138.000. De hogere baten zijn toe te schrijven aan een
hogere Rijksbijdrage (door indexering; ova-bijdrage), provinciale subsidie en vrijval van inkomsten uit voorgaande
jaren. De kosten die tegenover de vrijvallende inkomsten uit de voorgaande jaren staan, zijn al eerder zijn
verantwoord t.l.v. de algemene middelen. De hogere uitgaven worden hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere
uitvoeringskosten.
De gerealiseerde inkomsten voor jeugdgezondheidszorg zijn € 144.000 hoger dan geraamd als gevolg van een
gecorrigeerde vrijval van de brede doeluitkering 2010.
Vanuit het budget leefbare wijken en dorpen is ten behoeve van de uitvoering van het project Rising Stars een
bijdrage van € 400.000 geleverd. Daar staan uitgaven tot hetzelfde bedrag tegenover.
De doorberekende personeelslasten en intern product zijn in dit beleidsveld € 41.000 lager dan geraamd.
De uitvoering van de bestuursopdracht jeugdbeleid heeft € 290.000 gekost, vanuit vooruit ontvangen provinciale
subsidies staat daar een bedrag van € 321.000, per saldo een voordeel van € 31.000.
De bijdragen vanuit de intergemeentelijke samenwerking jeugdbeleid zijn € 21.000 hoger dan geraamd.
De overige uitvoeringskosten jeugd hebben € 45.000 minder bedragen dan geraamd.
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3.8

Beheer openbaar gebied

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010 Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Openbare ruimte

21.858

22.384

22.194

1.302

Bereikbaarheid

11.325

14.176

11.983

619

33.183

36.560

34.177

1.921

16.505

11.064

12.070

608

5.374

5.631

8.977

527

21.879

16.695

21.047

1.135

N. 11.304

N. 19.865

N. 13.130

Totaal lasten
Baten:
Openbare ruimte
Bereikbaarheid
Totaal baten
Saldo

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Voordeel € 6.735.000
Openbare ruimte
€ 1.196.000
V
Voor de uitvoering van de recreatieve en verkeersmaatregelen in Visdonk is een budget geraamd van
€ 1.605.434. In 2011 is hiervan een bedrag van € 785.211 besteed. Dit betekent een voordeel van
€ 820.223. Tegenover dit voordeel staat op E.980 bij de onttrekking ten laste van de algemene reserve eenzelfde
nadeel. In 2012 wordt het project Visdonk afgewikkeld inclusief de subsidietrajecten.
De opbrengst van verkoop percelen pachtgronden bedraagt € 407.000. In de begroting is hiermee geen rekening
gehouden. Dit betreft diverse verkopen van pachtgronden die hebben plaatsgevonden in december 2011 voor
een bedrag van rond € 351.000 Tevens is grond gemeentegrond aan het Scherpdeel verkocht voor rond €
56.000.
Daar staat tegenover dat de opbrengst van de plantsoengronden € 116.000 achter blijft bij de geraamde
opbrengst van € 190.544. Naar aanleiding van de achterblijvende verkopen is eind 2011 een nieuw beleid
opgesteld voor verkoop gemeentelijke plantsoengronden om de verkoop van plantsoengrond aan burgers te
vereenvoudigen. Hierbij zijn tevens meer percelen beschikbaar gesteld voor de verkoop.
De ingangsdatum van het nieuwe beleid is 1 januari 2012. De verwachting is dat door het nieuwe beleid de
verkopen in 2012 zullen toenemen.
De kosten van openbaar groen zijn € 124.000 lager, voornamelijk door lagere doorberekende personeelslasten
en intern product.
Van het Waterschap Brabantse Delta zijn bijdragen in de kosten van de aanleg bergbezinkbassins in Heerle en
Roosendaalsebaan ontvangen van totaal € 517.146. Omdat de kosten ten laste zijn gebracht van de voorziening
rioleringsinvesteringen zijn deze bijdragen toegevoegd aan deze voorziening. In verband met de overgang van de
belastingen naar de Belastingsamenwerking per 1 januari 2012 zijn de openstaande vorderingen opgeschoond.
Als gevolg hiervan is een bedrag van
€ 316.000 oninbaar verklaard.
De exploitatielasten van riolering zijn € 526.000 lager dan geraamd in de begroting. In 2011 is ten opzichte van de
begroting minder uitgegeven aan externe advieskosten en voor het onderhoud aan de infrastructuur, zoals meten,
monitoren, rioolinspectie, etc.
Omdat riolering een gesloten financiering is wordt dit voordeel gestort in de voorziening rioolexploitatie.
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Bereikbaarheid
€ 5.539.000
V
De omvorming van de voorzieningen groot onderhoud/reconstructie wegen en onderhoud verhardingen naar
bestemmingsreserves levert een incidenteel voordeel op van € 4.959.000, dat via het programma
dekkingsmiddelen (E.980) weer wegvloeit naar de nieuwe bestemmingsreserves.
Voor de fysieke aanpak drugsoverlast is een budget geraamd van € 1.950.000. De kosten worden gedekt door de
bijdrage van de Provincie. In 2011 zijn geen kosten verantwoord en ook geen bijdrage.
Van de Provincie Noord Brabant zijn subsidies t.b.v. Duurzaam Veilig ad. € 31.015 en beheer en onderhoud
gedeelte Provinciale weg N262 ad. € 15.786 ontvangen. Deze subsidies zijn niet geraamd.
Voor de aanpassing van het kruispunt Stepvelden/Borchwerf is een bedrag geraamd van € 888.400. In 2011 is
een bedrag van € 618.950 verantwoord. Dit betekent een voordeel op dit product van
€ 269.450. Omdat de kosten ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve Grote infrastructurele
werken (GIW) ontstaat op E.980 eenzelfde bedrag als nadeel.
De ontvangen leges telecommunicatie zijn € 73.000 hoger dan geraamd.
In 2011 zijn er ten opzichte van de begroting meer vergunningen voor kabels en leidingen afgegeven voor
werkzaamheden door de telecom bedrijven.
Eind 2011 is met de middelen van de ontstane vacatures een pilot externe inhuur parkeercontroleurs opgestart.
Mede als gevolg hiervan zijn de opbrengsten betaald parkeren € 177.300 hoger dan de raming. De hogere
opbrengst wordt met name veroorzaakt door hoger opbrengsten van de naheffingen (€ 120.000) en het
straatparkeren (€ 85.000). De opbrengst van de vergunninghouders is € 25.500 lager.
Omdat betaald parkeren een gesloten financiering is, wordt het saldo via E.980 gestort in de bestemmingsreserve
mobiliteit.
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3.9

Reiniging & milieu

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010 Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Reiniging
Milieu
Totaal lasten

10.868

10.017

9.894

1.802

1.565

1.533

12.670

11.582

11.427

10.826

10.090

9.856

219

51

209

11.045

10.141

10.065

N. 1.625

N. 1.441

N. 1.362

Baten:
Reiniging
Milieu
Totaal baten

Saldo

- 261
207
-

54

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Voordeel € 63.000
Reiniging
€
111.000
N
In de begroting is een onttrekking geraamd van € 234.000 uit de exploitatie voorziening reiniging. In verband met
het geraamde tekort op de exploitatie.
Omdat er op rekeningsbasis een exploitatieoverschot is, is de onttrekking niet nodig. Dit betekent een nadeel van
€ 234.000.
Daarnaast is de opbrengst van de afvalstoffenheffing € 228.000 lager, door oninbaar verklaarde vorderingen. Hier
staan hogere inkomsten tegenover van:
- ontvangen vergoeding verpakkingsmaterialen (plastic, glas, papier, e.d.) € 214.000;
- inkomsten Saverpassen € 13.600;
- vergoeding Bergen op Zoom inzet deurwaarders € 13.900
De lasten op het product reiniging zijn € 770.000 lager, met name veroorzaakt door lagere stortkosten en lagere
inzamelkosten SAVER. De lagere kosten zijn een gevolg van het beter scheiden van het afval door het
alternerend inzamelen, een verlaging van de stortkosten GFT-afval en het uitblijven van de verhoging van het
tarief voor het verbranden.
In verband met de overgang van de belastingen naar de Belastingsamenwerking per 1 januari 2012 zijn de
openstaande vorderingen opgeschoond. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 261.000 oninbaar verklaard.
Omdat het product reiniging een gesloten financiering is wordt het verschil tussen de opbrengsten en de kosten
gestort in c.q. ontrokken uit de exploitatievoorziening.
Het exploitatieoverschot in 2011 ad. € 649.500 is gestort in de exploitatievoorziening.
Milieu
€
191.000
V
De kosten op het beleidsveld milieu zijn € 33.000 lager en de inkomsten op dit beleidsveld zijn
€ 158.000 hoger.
De kosten voor het luchtkwaliteitsplan zijn ten opzichte van de raming € 79.000 lager. De in 2011 ontvangen
decentralisatie uitkering SLOK ad. € 38.000 dient via de resultaatbestemming te worden toegevoegd aan de
bestemmingsreserve decentralisatie uitkeringen. In 2011 is een bedrag van
€ 40.000, bestemd voor luchtkwaliteit, als vrijval van de balansrekening “vooruit ontvangen bedragen van derden”
onder de baten verantwoord. Ook is een extra subsidie van € 20.000 ontvangen.
De kosten betaald aan de RMD voor milieuaanvragen en handhaving zijn met € 42.000 overschreden.
Van de RMD een bedrag van € 65.000 ontvangen zijnde de uitkering exploitatieresultaat 2008/2009.
Van de Provincie Noord Brabant zijn bijdragen van in totaal € 82.000 ontvangen voor Brabant Veiliger
De ontvangen leges blijven € 23.000 achter bij de raming. In 2011 is geen huur van het MEC ontvangen; het
contract is eind 2010 beëindigd in afwachting van de nieuwbouw op Visdonk. Dit betekent een nadeel van
€ 29.000.
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3.10

Ruimte & wonen

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010 Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Grondexploitaties
Planologie
Bouwregulering
Totaal lasten

33.562

31.919

19.327

2.647

2.873

2.544

651

3.102

3.874

2.938

39.311

38.666

24.809

651

28.807

29.830

19.473

573

318

293

63

Baten:
Grondexploitaties
Planologie
Bouwregulering
Totaal baten
Saldo

2.625

2.965

1.546

31.750

33.088

21.082

N. 7.561

N. 5.578

N. 3.727

573

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Voordeel € 1.851.000
Grondexploitaties
€ 2.235.000
V
Investeringen Stedelijke vernieuwing (ISV) V € 50.000
De kosten voor het geluidhinderprogramma ISV 2 zijn € 50.000 lager. De kosten worden ten laste gebracht van
de bestemmingsreserve ISV 2. De onttrekking uit de bestemmingsreserve op E.980 is voor hetzelfde bedrag
lager.
Bouwgrondexploitaties V € 2.185.000
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.
In 2011 is op het complex Zuidoost Kwartier het verlies genomen. Hiervoor was een verliesvoorziening gevormd
voor € 1.273.000. Vanuit deze verliesvoorziening is een bijdrage verantwoord op de grondexploitaties van €
1.273.000.
Op E.980.00 zijn onderstaande mutaties verantwoord op reserves verband houdend met de grondexploitaties:
Onttrekkingen:
- bestemmingsreserve Grondexploitaties
€ 2.150.620
(6.980.114)
- bestemmingsreserve Grondexploitaties
€
96.405
(6.980.112)
- bestemmingsreserve Strategische verwervingen
€
8.592
(6.980.111)
- bestemmingsreserve onderwijshuisvesting
€
508.200
(6.980.117)
Stortingen:
- bestemmingsreserve Grondexploitaties
- bestemmingsreserve Grondexploitaties (rente)
- bestemmingsreserve Grote infrastructurele werken
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Activiteiten 2011
De gemeente heeft een groot aantal complexen in exploitatie ten behoeve van de realisatie van
industrieterreinen, woningbouw of anderszins. Ook voor projecten, waarvoor (nog) geen exploitatie door de raad
is vastgesteld, worden activiteiten ontplooid. Aangezien deze projecten vrijwel allemaal meerjarig van karakter
zijn worden deze op de balans geactiveerd als „onderhanden werk‟. Onderstaand is het overzicht opgenomen van
de in 2011 verantwoorde kosten en opbrengsten ter zake van de grondexploitatie.

(bedragen x € 1.000).
Verloop
boekwaarde

Boekw.
1-1-2011

verwer- Bouwrijp- plan
ov. Expl.
verkopen diverse boekwaarde
vingen
maken kosten lasten/baten
bijdrage 31-12-2011

complexen in exploitatie
complexen niet in exploitatie
Erfpachtgronden

40.118
12.451
383

2.710
4.278

4.740
541

1.889
1.131
6

1.579
153
- 39

- 1.547
- 1.300
- 349

- 1.094
- 2.192
382

48.395
15.062
383

Totaal

52.952

6.988

5.281

3.026

1.693

- 3.196

- 2.904

63.840

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar paragraaf 6 Grondbeleid.

Resultaat 2011
In 2011 is het volgende resultaat op de BR grondexploitatie geboekt.
(bedragen x € 1.000)
Bespaarde rente
tussentijdse winstneming
- Nispen Moerendaal
- Groot Kroeven
- Groot Kalsdonk
- Verkoop erfpachtgronden
Exploitatieresultaat
- Erfpachtgronden

41
367
500
2.400
349

33
3.690

verliesneming afgesloten complexen
- Nieuwe Markt (paviljoen)
- Nieuwstraat

96
34

tussentijdse verliesneming
- Verspreide Complexen
- Afwaardering panden Industriestraat
- Voorfinanciering ZuidOostKwartier

19
547
1.550
2.246

Resultaat op grondexploitatie

1.444

Planologie
€
99.000
V
De kosten ten laste van de bestemmingsreserve specifieke externe kosten ruimtelijke ordening zijn
€ 102.000 lager dan geraamd. Op E.980 is de onttrekking ten laste van de bestemmingsreserve ook
€ 102.000 lager.
De kosten van ruimtelijke ordening zijn € 227.000 lager, met name bij het onderdeel beleidsvoorbereiding en
ontwikkeling zijn minder uren verantwoord. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van € 230.000 aan
terugontvangen kosten en leges.
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Bouwregulering
€
483.000
N
De opbrengsten leges bouwvergunningen zijn € 341.000 lager dan geraamd.
De legesinkomsten zijn sterk afhankelijk van de klantvraag. In 2010 waren de gevolgen van de economische
crisis nog niet zichtbaar. Echter in 2011 zijn de gevolgen wel merkbaar door het niet doorgaan c.q. uitstellen van
e
enkele grote bouwprojecten, waardoor de prognose bouwleges neerwaarts is bijgesteld bij de 2 berap 2011.
De doorberekende personeelslasten en intern product bij bouwvergunningen zijn ruim € 200.000 hoger dan
geraamd.
Voor de fysieke aanpak drugsoverlast en aanpak leegstand Credo gebied zijn budgetten beschikbaar gesteld
vanuit de Provinciale bijdragen van resp. € 450.000 en € 630.000.
Er zijn geen uitgaven en ontvangsten verantwoord in 2011.
Het restant van het verschil wordt veroorzaakt door lagere doorberekende personeelslasten en intern product
Wonen.
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3.11

Openbare orde & veiligheid

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010 Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Openbare orde en veiligheid

3.142

3.471

3.504

Brandweer/Veiligheidsregio

6.620

6.176

5.993

Vergunningverlening
Totaal lasten

1.231

653

817

210

10.993

10.300

10.314

210

Baten:
Openbare orde en veiligheid
Brandweer/Veiligheidsregio
Vergunningverlening
Totaal baten
Saldo

153

121

234

2.098

531

451

266

181

339

179

2.517

833

1.024

179

N. 8.476

N. 9.467

N. 9.290

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Voordeel € 177.000
Openbare orde en veiligheid
€
80.000
V
e
Aan opgelegde dwangsommen is een bedrag verantwoord in 2011 van € 154.000. Bij de 2 Bestuursrapportage
2011 is een opbrengst geraamd van € 48.000. Dit betekent een voordeel van
€ 106.000. In verband met oninbaarheid is een bedrag van € 100.000 afgeboekt.
Op de overige onderdelen binnen het beleidsveld zijn kleine verschillen ontstaan tot een nadelig bedrag van €
26.000.

Brandweer/Veiligheidsregio
€
103.000
V
Om te voorkomen dat een BTW-herziening plaats moet vinden, heeft het ministerie besloten dat indien een
brandweerkazerne om niet ter beschikking wordt gesteld, er geen BTW-herziening plaats hoeft te vinden. Dit
heeft tot gevolg dat gemeenten geen huur voor kazernes meer in rekening mogen brengen bij de
Veiligheidsregio. De geraamde huuropbrengst ad. € 323.000 komt hierdoor te vervallen.
Om het één en ander budgetneutraal te verwerken, wordt tegelijkertijd de bijdrage aan de Veiligheidsregio voor
deze gemeenten met hetzelfde bedrag verlaagd. De bijdrage aan de Veiligheidsregio bedraagt voor 2011 €
5.773.000. Dit € 179.700 minder dan geraamd.
Als baten is een bedrag van € 227.700 opgenomen als terug te vorderen BTW uit het BTW compensatiefonds.
Onder de baten is een bedrag van € 13.000 verantwoord aan ontvangen vergoedingen voor personeel.

Vergunningverlening
€
6.000
N
De opbrengsten van de diverse vergunningen is € 21.500 lager dan geraamd. De lasten van de
vergunningverlening zijn € 8.500 lager.
In 2011 zijn niet begrote kosten gemaakt voor de bestuursopdracht Regionale Uitvoeringsdienst i.o. (RUD) ad €
209.500. Van de deelnemende gemeenten en de Provincie zijn bijdragen in deze kosten ontvangen van €
179.000.
De kosten van vereenvoudiging regelgeving zijn € 37.000 lager ten opzichte van de raming. Dit betreft met name
personeelslasten.
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3.12

Algemene dekkingsmiddelen
(excl. mutaties reserves)

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2010 Begroting
2011 na
wijziging

Rekening 2011

Incidenteel
gerealiseerd in
rekening 2011

Lasten:
Nutsbedrijven

2

2

2

94

118

103

1.238

1.296

0

Financiering
Algemene uitkering
Algemene lasten

328

84

3.990

3.971

Belastingen

1.488

1.289

1.511

198

Saldo kostenplaatsen

- 822

353

657

2.328

3.142

6.263

4.169

32

62

229

83

Totaal lasten
Baten:
Nutsbedrijven
Financiering
Algemene uitkering
Algemene baten
Belastingen

7.718

5.041

5.514

77.996

76.083

76.488

4.049

3.902

2.875

248

10.736

11.907

11.567

- 232

21

0

0

100.552

96.995

96.673

B. 98.224

B. 93.853

B. 90.410

Saldo kostenplaatsen
Totaal baten

Saldo

2.325

Analyse van de belangrijkste verschillen begroting en rekening 2011
Nadeel € 3.443.000
Nutsbedrijven
€
167.000
V
Voordeel is ontstaan door hogere dividendopbrengsten, voornamelijk van PBE (Publiek Belang
Elektriciteitsproductie). In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 oktober 2011 is besloten een
contant dividend uit te keren van € 845,5 miljoen.
Roosendaal krijgt hiervan € 136.000 uitgekeerd.
Financiering
De onderstaande dividenduitkeringen zijn verantwoord:
- Saver dividenduitkering 2010
€
744.000
- BNG dividenduitkering 2010
€
83.000
Ontvangen is € 130.780 in de jaarrekening 2010 is rekening gehouden
met € 48.000
- BNG te verwachten dividenduitkering
2011
€
65.000
Totaal
€
892.000

€

488.000

V

e

Bij de 2 bestuursrapportage 2011 is rekening gehouden met een opbrengst van € 827.000. Een voordelig
resultaat van € 65.000.
Het rentesaldo op de hulpkostenplaats kapitaallasten is € 423.000 voordelig.
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de rente en afschrijvingen onder B.2.
Algemene uitkering Gemeentefonds
€ 1.701.000
V
De algemene uitkering voor 2011 die is verantwoord bedraagt € 76.034.682. Daarnaast zijn afrekening ontvangen
over 2009 en 2010 voor respectievelijk € 10.405 en € 442.393. Totaal is verantwoord een algemene uitkering van
€ 76.487.480. Geraamd is € 76.083.012, dit betekent een voordeel van € 404.468.
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Onderdeel van de algemene uitkering is de integratie-uitkering WMO ad. € 7.716.966.
In de algemene uitkering zijn de volgende decentralisatie-uitkeringen begrepen:
- Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren
€
123.542
- Bewonersinitiatieven wijken (G31)
€
100.000
- Combinatiefuncties
€
132.360
- SLOK
€
37.774
- Taalcoaches
€
33.750
- Versterking peuterspeelzalen
€
148.517
- Spoorse doorsnijdingen
€ 1.295.883
Totaal decentralisatie-uitkeringen
€ 1.871.826
De doorboeking van de uitkering Spoorse doorsnijdingen ad. € 1.295.883 ten gunste van de grondexploitatie
Spoorhaven is geraamd op dit product, echter de daadwerkelijke doorboeking is verantwoord op het product
“Algemene lasten”. Op dit laatst genoemde product geeft dit een nadeel en op het product “Algemene uitkering”
een voordeel van € 1.295.883.
Algemene lasten/baten
€ 4.933.000
N
In de begroting is onder de baten een stelpost opgenomen van € 600.000 voor lagere kapitaallasten, als gevolg
van het achterblijven van de geplande investeringen. De verantwoording van de werkelijke kapitaallasten vindt
plaats op de producten. Daar ontstaan dan ook de voor- en nadelen.
Op dit product levert dit een nadeel op van € 600.000.
Omdat de doorboeking van de uitkering Spoorse doorsnijdingen op dit product is verantwoord, maar niet geraamd
(zie toelichting algemene uitkering) ontstaat hier een nadeel van € 1.296.000.
In verband met het beheer en de beveiliging van het voormalige RBC stadion zijn kosten gemaakt tot een bedrag
van € 95.000.
Op basis van de ten behoeve van de voorgenomen onderhandse verkoop door de curator aan de gemeente van
het stadion van de failliete BVO RBC uitgebrachte taxatierapport is een verliesvoorziening getroffen van
€ 2.300.000.
Op basis van de beoordeling van de lijst met openstaande debiteuren per 31 december 2011 is een aantal posten
tot een bedrag van € 335.000 aangemerkt als dubieus. De voorziening dubieuze privaatrechtelijke vorderingen is
met dit bedrag extra gevoed.
Voor per saldo een nadeel van € 40.000 zijn nagekomen lasten en baten over voorgaande jaren verantwoord in
2011.
De verrekening van de BTW op grond van het BTW Compensatiefonds (BCF) met de gesloten financieringen
(parkeren, reiniging en riolering) levert een nadeel op van € 171.800 als gevolg van lagere kosten waarover BTW
is verschuldigd.
De verrekening van de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing en rioolheffing levert op dit product een nadeel op van
€ 57.200 als gevolg van minder kwijtscheldingen. Op het product minima levert dit een voordeel op voor hetzelfde
bedrag.
Op de post onvoorziene uitgaven resteert nog een begrotingssaldo van € 85.000. Op dit product vinden geen
verantwoordingen plaats. Dit geeft een voordeel van € 85.000.
Om het negatieve saldo van de voorziening “onderhoud gemeentelijke gebouwen” op te heffen is een bedrag
gestort van € 22.000. Tevens zijn de kapitaallasten van de voorbereidingskosten nieuwbouw Bestuurscentrum ad.
€ 13.300 verantwoord.
Het saldo van de hulpkostenplaats voormalig personeel levert een nadeel op van € 79.800 ten opzichte van de
raming. Op E.980 levert dit voor hetzelfde bedrag een voordeel op.
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Belastingen
€
562.000
N
De opbrengsten van de belastingen zijn € 339.000 lager, als volgt gespecificeerd:
- OZB
€
212.000
- Toeristenbelasting
€
15.000
- Hondenbelasting
€
13.000
- Precariobelasting
€
38.000
- Ontvangsten invordering
€
61.000
De lagere opbrengsten worden voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal oninbaar verklaringen in 2011 als
gevolg van de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de overdracht van de openstaande vorderingen
(jaren 2000 t/m 2011) naar de Belastingsamenwerking West Brabant.
De uitvoeringskosten van de Wet WOZ zijn met € 198.000 overschreden
Dit komt door extra werkzaamheden binnen cluster Belastingen ten behoeve van de opstart en realisatie
belastingsamenwerking BWB. Vanaf maart 2011 is een werkeenheid al van start gegaan in Etten-Leur,
vooruitlopend op definitieve operationele samenvoeging BWB in oktober jl. Hierdoor zijn uitvoeringskosten
volledig toegerekend aan product WOZ.
Daarnaast zijn er extra uren besteed aan gezamenlijke herwaardering objecten en zijn er aanvullend 2 fte extra
inhuurkrachten ingezet voor het opschonen van de bestanden en de synchronisatie van WOZ / BAG-beheer,
allen voorbereidende taken welke gerelateerd zijn aan het operationeel maken van regionale
belastingsamenwerking BWB per 1 oktober 2011.
De kosten van invordering van de belastingen zijn € 24.000 hoger dan geraamd. Om continuering deelcontrole en
invordering van hondenbelasting te bewerkstelligen heeft wederom externe inhuur plaatsgevonden. Binnen de
huidige formatie was uitvoering niet mogelijk, wat leidt tot overschrijding uitvoeringskosten.

Saldi kostenplaatsen
€
304.000
N
e
Bij de start van de jaarafsluiting 2011 heeft in het 4 kwartaal 2011 evenals vorig jaar een hercalculatie
plaatsgevonden van de afdelingstarieven, dit alles met het oogmerk om een reëlere kostentoerekening te krijgen
naar de producten binnen de diverse programma‟s.
Onderstaand wordt een nadere totaalanalyse gegeven van het nog resterende calculatie verschil op het product
E960.
Het nadelig calculatieverschil bedraagt € 657.000, geraamd was € 353.000 een nadelig verschil derhalve van €
304.000.
Het werkelijke calculatieverschil verschil op E 960 kan in 2011 als volgt geanalyseerd worden.
Het verschil van de saldi kostenplaatsen valt grofweg uiteen in de volgende 4 blokken :
1.
2.
3.
4.

- € 56.000 N
- € 243.000 N
- € 86.000 N
- € 272.000 N
- € 657.000 N

Huisvestingskostenplaatsen
Gemeentelijke afdelingen
Tractie middelen
Interne producten

Onderstaand een nadere toelichting per kostengroepering.
1. Huisvestingskostenplaatsen

- €

56.000 N

De specificatie van de grootste calculatieverschillen op de huisvestingskostenplaatsen luidt :
Hogere huisvestingskosten Molenstraat 2 door m.n. kosten onderhoud installaties en hogere kosten
gasverbruik - € 11.000 N
Hogere huisvestingskosten Dunantstraat 80 m.n. veroorzaakt door lagere opbrengsten verhuur, hogere
kosten onderhoud installaties gedeeltelijk gecompenseerd door lagere kosten gasverbruik - € 18.000 N
Hogere huisvestingskosten Kloosterstraat door m.n. hogere huur, energie en overige kosten
- €
12.000 N
Hogere huisvestingskosten Nieuwstraat 37 door m.n. WVS kosten - € 14.000 N
Hogere kosten bij overige gebouwen m.n. veroorzaakt door hogere kosten door onderhoud aan
installaties, beveiligingskosten etc. - € 22.000 N
Bovengenoemde tegenvallers worden deels gecompenseerd door meevallende huisvestingskosten bij
de muziekschool € 21.000 V voornamelijk door meevallende kapitaallasten IP.
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- € 243.0000 N

2. Afdelingskostenplaatsen
Het genoemde resterende calculatieverschil valt uiteen in 2 posten
Kostenplaats directie CVK - € 90.000
Afdelingskostenplaatsen - € 153.000
2010
-Bezettingsresultaat
-Kostenresultaat
-Tarief verschillen

€
-€
-€
-€

2011

3.374.000 V
3.353.000 N
212.000 N
191.000 N

-€
€
-€
-€

545.000 N
463.000 V
71.000 N
153.000 N

a. Bezettingsresultaat
In 2011 was sprake van een lagere totale productiviteit van afgerond 11.300 uur. Dit betreft een daling van het
aantal productieve uren bij de diverse afdelingen t.o.v. de begroting van -1,6 % ( was vorig jaar 10,5 % stijging )
De hoofdoorzaak van het negatieve bezettingsverschil is een lagere productiviteit door het nagenoeg niet
opvullen van de aanwezige vacature ruimte gedurende het jaar.
Deze lagere productiviteit is als volgt verdeeld over de diverse eindproducten:
Meer ureninzet op interne producten/tractie
Minder ureninzet op externe producten
Hogere urentoerekening aan projecten/kapitaalwerken
Totaal minder productiviteit dan geraamd

- 15.800 uur
37.300 uur
- 10.200 uur
11.300 uur

Hierna volgt een overzicht met de geraamde en werkelijke uren per programma

Omschrijving

Progr.1 Bestuur & dienstverl.
Progr.2 Economische ontw.
Progr.3 Onderwijs
Progr.4 Sport & recreatie
Progr.5 Soc.culturele voorz.
Progr.6 Werk & inkomen
Progr.7 Zorgvoorzieningen
Progr.8 Beh. openb. Gebied
Progr.9 Reiniging & milieu
Progr.10 Ruimte & wonen
Progr.11 Openb.orde & veiligh.
Progr.12 Dekkingsmiddelen
Totaal externe producten
Totaal interne producten
Projecten/invest./grondexpl.
Tractie middelen
Totaal productieve uren

Gemeente Roosendaal

Uren
begroting

81.700
6.000
17.200
16.600
24.800
81.500
46.700
103.300
9.200
80.800
37.300
14.400
519.500
183.800
28.700
1.300
733.300

Werkelijke
uren

83.000
6.600
17.800
16.200
23.100
78.600
43.300
103.000
7.900
50.900
36.500
15.300
482.200
198.800
38.900
2.100
722.000

Afwijking
t.o.v.
raming
-1.300
-600
-600
400
1.700
2.900
3.400
300
1.300
29.900
800
-900
37.300
-15.000
-10.200
-800
11.300
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b. Kostenresultaat
Het nadelig kostenresultaat op de afdelingen is als volgt te analyseren:
2010
- Salarissen en sociale lasten
- Personeel derden/overige inkomsten
- Overige kosten

€
- €
- €
- €

2011

1.576.000 V
4.708.000 N
221.000 N
3.353.000 N

€ 1.395.000 V
-€
884.000 N
-€
48.000 N
€ 463.000 V

Het voordeel op de salariskosten bij de afdelingen is als volgt nog nader te splitsen :
Salarissen
Sociale uitkeringen personeel
Ontvangen vergoedingen personeel
Uitbetaalde vergoedingen stagiaires

€ 1.335.000 V
€ 135.000 V
€
88.000 V
- € 163.000 N
€ 1.395.000 V

Het voordeel op de salariskosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het nagenoeg niet opvullen van de vele
aanwezige vacatures ( met name door natuurlijke afvloeiing ontstaan ) bij de diverse afdelingen.
De jarenlange overschrijdingen binnen de afdelingskosten van inhuur derden zijn t.o.v. de werkelijkheid 2010
zeer fors gedaald door de besluitvorming om te stoppen met inhuur derden bij de gemeente Roosendaal. De
lopende contracten zijn in 2011 gerespecteerd en slechts bij hoge uitzondering heeft in 2011 nog inhuur
plaatsgevonden.
De gemiddelde kostenafwijking t.o.v. de begroting van alle afdelingskostenplaatsen bedraagt in 2011 afgerond
1,4 % in positieve zin ( was vorig jaar negatief 9,7 % ).
c. Hercalculatie tarieven
e

Bij de hercalculatie zijn in het 4 kwartaal, de nieuwe hercalculatorische tarieven doorbelast op basis van het
werkelijke aantal uren. Dit alles met het oogmerk om een betere kostentoerekening te krijgen naar de diverse
producten/activiteiten binnen de programma‟ s.

- € 86.000 N

3. Tractiemiddelen :
-

-

-

-

-

Tractoren
Betreft hoofdzakelijk hogere brandstofkosten
en minder doorberekende tractie-uren.
Maaimachines
Betreft hoofdzakelijk lagere kapitaallasten.
Bussen en aanhangers
Betreft hoofdzakelijk hogere brandstofkosten
en kosten leasing.
Grasveegmachines
Betreft aanzienlijk meer opbrengsten uit
doorberekende tractie-uren.
Gereedschappen
Betreft hogere kosten m.b.t. doorberekende
manuren en onderhoudskosten.
Diverse overige machines
Betreft hoofdzakelijk lagere kapitaallasten
van de kneuzers en de hoogwerker.

Gemeente Roosendaal
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€ 35.000 V
- € 92.000 N

€ 36.000 V

- € 38.000 N

€ 14.000 V
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- € 272.000 N

4. Interne producten :
Het nadelige saldo van de interne producten is als volgt te analyseren:
- Kostenresultaat
- Dekkingsresultaat

€ 769.000 V
- € 1.041.000 N

a) kostenresultaat
Het voordelige kostenresultaat is als volgt grofweg naar kostencategorieën onder te verdelen :
Aanmerkelijk lagere kapitaallasten
€
Minder doorberekende personeelskosten
€
Lagere kosten leasing
€
Lagere kosten bijzondere activiteiten
€
Lagere kosten kantoorbehoeften
€
Lagere kosten computerhardware
€
Lagere kosten huur
€
Hogere ontvangen vergoedingen personeel
€
Per saldo kleinere afwijkingen diverse interne producten €
Per saldo worden bovengenoemde meevallers voor een gedeelte
teniet gedaan door enkele tegenvallers in de interne productensfeer
Hogere kosten onderhoud- en aanschaf software
Hogere advieskosten
Lagere diverse ontvangsten
Dit tezamen heeft geresulteerd in een positief kostenresultaat

411.000 V
146.000 V
143.000 V
79.000 V
69.000 V
61.000 V
58.000 V
52.000 V
32.000 V

- € 106.000 N
- € 103.000 N
- € 73.000 N
€ 769.000 V

b) dekkingsresultaat
Het nadelig dekkingsresultaat van - € 1.041.000 is als volgt ontstaan:

Ext. prod/proj. 449.000 ( excl. LU ) werkelijke uren x voorcalc. tarief € 32,25
Doorbelasting leefomgeving uitvoering ( voorheen GA )
Tariefsverlaging hercalculatie 449.000 x € 2,=
Afrondingsverschillen
Dekking op interne producten
Totaal begroting dekkingsrekening
Resterend nadelig dekkingsresultaat
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€ 14.480.000
€
204.000
€ 14.684.000
-€
898.000
-€
7.000
€ 13.779.000
€ 14.820.000
- € 1.041.000
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Mutaties reserves:
Via mutaties reserves zijn de volgende stortingen en onttrekkingen opgenomen op functie E.980.00.
Stortingen:
Omschrijving
BR pensioenvoorziening wethouders
BR huisvesting onderwijs
BR monumenten
BR nieuwbouw schouwburg
BR grote infrastructurele werken
BR grondexploitaties
BR nieuwbouw stadskantoor
BR Majeure Opgaven
BR gaswinst Essent
BR Courage
BR Decentralisatie uitkeringen
BR Vervangende pachtopbrengsten
BR mobiliteit
BR Stedelijke waterpartijen
BR onderhoud/reconstructies wegen
BR onderhoud verhardingen
Overige bestemmingsreserves

Geraamd
€ 140.040
€ 1.798.194
€ 100.780
€ 139.632
€ 557.044
€ 606.337
€ 893.718
€ 886.413
€ 390.778
€ 250.000
€ 1.643.159
€ 1.700.000
€ 1.941.997
€ 170.160
€ 330.701
€ 152.838
€ 165.430

Werkelijk
€ 140.040
€ 1.798.489
€ 100.780
€ 139.632
€ 341.099
€ 3.690.928
€ 869.718
€ 908.814
€ 390.778
€ 250.000
€ 1.643.159
€ 1.700.000
€ 2.142.094
€ 170.160
€ 5.132.802
€ 309.477
€
80.467

TOTAAL

€ 11.867.221

Omschrijving
BR huisvesting onderwijs
BR nieuwbouw schouwburg
BR grote infrastructurele werken
BR specifieke kosten RO
BR ISV
BR grondexploitaties
BR winstuitkering HNG
BR huisvesting onderwijs
BR gaswinst Essent
BR Majeure Opgaven
BR liquidatie uitkering brandweer
BR overlast coffeeshops
Algemene reserve
Saldireserve
BR decentralisatie uitkeringen
BR mobiliteit
Overige bestemmingsreserves
TOTAAL

Verschil
€

295

N

€ 215.945
€ 3.084.591
€
24.000
€
22.401

V
N
V
N

€

200.097

N

€ 4.802.101
€ 156.639
€
84.963

N
N
V

€ 19.808.437

€ 7.941.216

N

Geraamd
€ 2.017.410
€ 330.443
€ 2.193.865
€ 147.158
€ 129.263
€ 1.753.726
€ 415.247
€ 508.200
€ 1.890.000
€ 4.001.941
€ 147.000
€ 260.000
€ 8.113.220
€ 2.288.103
€ 881.530
€ 138.128
€ 294.467

Werkelijk
€ 1.510.924
€ 330.443
€ 2.089.412
€
44.963
€
79.131
€ 2.247.025
€ 415.247
€ 508.200
€ 1.890.000
€ 3.724.408
€ 147.000
€ 229.892
€ 7.292.997
€ 2.288.103
€ 499.529
€ 146.311
€ 236.717

Verschil
€ 506.486

N

€
€
€
€

104.453
102.195
50.132
493.299

N
N
N
V

€ 277.533

N

€ 30.108
€ 820.223

N
N

€ 382.001
€
8.183
€ 57.750

N
V
N

€ 25.509.701

€ 23.680.302

€ 1.829.399

N

Onttrekkingen:
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4. Overzicht incidentele baten en lasten
Progr. Incidentele baten:
1 Inkomsten Majeure Opgave doorontwikkeling organisatie
2 Borchwerf II CV - bijdrage geleden schade a.g.v. ontbreken spooraansluiting
Bijdrage huur bedrijfspand Hogerwerf 4
Bijdrage groot onderhoud spoorwegverbinding Houtbank
Bijdrage in kosten algenproject
3 Restant balansrekening Onderwijsachterstanden
4 Opbrengst verkoop voormalige Tennisaccommodatie Roda „94
Bijdrage voorziening onderhoud sportaccommodaties i.v.m. extra afschrijving voormalige
tennisaccommodatie
Vrijval voorziening speelgelegenheden
5 Subsidie Provincie Roosendaal vertelt
6 Incidentele aanvullende uitering WWB 2010
Onttrekking aan voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken
7 Bijdrage Leefbare wijken en dorpen in kosten Rising Stars
8 Opbrengst verkoop pachtgronden
Bijdragen Waterschap Brabantse Delta in kosten bergbezinkbassins
Afboeking oninbare vorderingen rioolheffing
Bijdrage Provincie Duurzaam Veilig
Bijdrage Provincie beheer en onderhoud gedeelte provinciale weg N262
Bijdrage Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij in kosten aanpassing kruispunt
Stepvelden
9 Afboeking oninbare vorderingen afvalstoffenheffing
Vrijval balansrekening vooruit ontvangen bedragen derden - luchtkwaliteit
Provinciale subsidie luchtkwaliteit
Exploitatieresultaat 2008/2009 - RMD
Bijdrage Provincie t.b.v. Brabant Veiliger 2006-2010
Bijdrage Provincie t.b.v. Brabant Veiliger 2011-2014
10 Bijdrage Provincie ISV
11 Provinciale bijdrage in voorbereidingskosten RUD
Bijdrage deelnemende gemeenten in voorbereidingskosten RUD
12 Extra dividenduitkering BNG 2010
Algemene uitkering verrekening 2009
Algemene uitkering verrekening 2010
Algemene uitkering – Decentralisatie-uitkeringen
Onttrekking voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen
Afboeking oninbare belastingvorderingen
Onttrekking kosten onderhoud monumenten
Bijdrage bestemmingsreserve ISV in kosten ISV 2
Bijdrage bestemmingsreserve majeure opgaven i.v.m. kosten doorontwikkeling
Bijdrage Grote infrastructurele werken in kosten kruispunt Stepvelden/Borchwerf
Bijdrage algemene reserve in kosten Visdonk
Totaal

Gemeente Roosendaal

€
€
€
€
€
€
€

39.552
211.986
108.000
31.530
12.500
20.951
15.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

23.805
47.437
5.950
855.445
326.882
400.000
407.296
517.146
316.37831.015
15.786

€
480.210
€ 261.263€
40.000
€
20.000
€
64.973
€
17.802
€
64.000
€
572.280
€
153.594
€
25.573
€
82.780
€
10.405
€
442.393
€ 1.871.826
€
248.053
€ 231.811€
10.356
€
79.131
€
488.038
€
618.947
€
785.211
€ 8.336.401
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Incidentele lasten:
1 Uitgaven Majeure Opgave doorontwikkeling organisatie
2 Verstrekte bijdragen in geleden schades a.g.v. ontbreken spooraansluiting
Huur bedrijfspand Hogerwerf 4
Groot onderhoud spoorwegverbinding Houtbank
Opzetten structuur Bulk algen project
4 Extra afschrijving vm. Tennisaccommodatie Roda „94
5 Terugontvangen subsidie BOS projecten 2007-2010
Storting subsidie 2010 Korenmolen Nispen
Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud monumenten
7 Kosten project Rising Stars
8 Uitgaven ten laste van algemene reserve - recreatieve en verkeersmaatregelen Visdonk
Storting voorziening rioleringsinvesteringen bijdragen Brabantse Delta
Aanpassing kruispunt Stepvelden/Borchwerf
10 Uitgaven ISV
Uitgaven ISV 2 t.l.v. bestemmingsreserve
11 Voorbereidingskosten RUD
12 Doorstorting decentralisatie-uitkering Spoorse doorsnijdingen
Verrekeningen vroegere jaren
Uitvoeringskosten Wet WOZ
Vorming verliesvoorziening vorderingen RBC stadion
Storting voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen
Storting bestemmingsreserve onderhoud speelgelegenheden
Storting bestemmingsreserve grote infrastructurele werken
Totaal

5.

€
288.038
€
211.986
€
108.000
€
31.530
€
25.580
€
38.805
€
63.000€
115.144
€
10.356
€
400.000
€
785.211
€
517.146
€
618.947
€
572.280
€
79.131
€
209.545
€ 1.295.883
€
220.000
€
197.754
€ 2.300.000
€
335.000
€
47.437
€
315.210
€ 8.659.983

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 een overschrijding van
een krediet dreigt, meldt de beheerder van het krediet dit tijdig via de managementrapportages aan de directeur.
Bij deze managementrapportages wordt tevens zichtbaar gemaakt wat de kosten zijn die nog gemaakt moeten
worden om het project te kunnen realiseren.
De uit deze managementrapportages blijkende substantiële overschrijdingen op kredieten worden in de
bestuursrapportages en bij de jaarrekening via het College B&W aan de raad gemeld.
Per rubriek wordt na de tabel een korte toelichting gegeven op de hierin vermelde bedragen. Tevens wordt een
overzicht gegeven van de nog niet beschikbaar gestelde posten uit de investeringsplannen.
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5.1

Gevoteerde (nog lopende) investeringen en kredieten

Omschrijving
( x € 1.000)

Automatisering

Totaal
geraamd
bedrag

Uitgaven
vorige
dienstjaren

Uitgaven in
2011

Bijdragen in
2011

Restant
krediet

2.595

760

510

0

1.325

22.974

13.983

5.619

361

3.733

8.171

776

897

0

6.498

16.482

4.845

1.883

0

9.754

Verkeersmaatregelen

1.223

331

507

13

398

Bossen en Natuurterreinen

1.605

0

785

0

820

23.654

8.218

4.891

730

11.275

Beheerplan water

1.974

1.197

197

57

637

Milieubeheer

1.966

166

151

0

1.649

Ruimtelijke ordening

1.299

627

0

0

672

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

2.575

741

1.067

0

767

Bestuurscentrum/Renovatie Stadserf 1

1.000

273

297

0

430

Overigen

2.632

1.455

973

10

194

88.150

33.372

17.777

1.151

38.152

Onderwijs
Sport
Wegen

Riolering

Totaal

-

Toelichting
Automatisering
De restant kredieten hebben voornamelijk betrekking op diverse vervangingen hard- en software.
Onderwijs
Door middel van het jaarlijks vastgestelde Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) worden de kredieten voor
het onderwijs beschikbaar gesteld.
Onder de restant kredieten is een bedrag van € 2.713.492 begrepen voor de nieuwbouw JTC.
Sport
Het restant krediet betreft de bouw van de sporthal bij het JTC.
Wegen
De restant kredieten bestaan uit:
- kruispunt Stepvelden/Borchwerf
- bijdrage Spoorhaven 2010-2018
- Rector Hellemonsstraat en Heilig Hartplein
- Wouwseweg fase 1
- Hoogstraat en Kalsdonksestraat
- openbare verhardingen 2011 (majeure opgaven)
- sanering openbare verlichting en klachten
- Brugstraat
- Burgemeester prinsensingel

Gemeente Roosendaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

300.500
1.060.900
1.561.900
1.792.500
1.100.000
1.985.000
722.600
415.000
335.000
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Verkeersmaatregelen
Het restant krediet betreft met name de toegankelijkheid openbaar vervoer.
Bossen en natuurterreinen
Het restant krediet heeft betrekking op de uitvoering van de recreatieve en verkeersmaatregelen Visdonk.
Riolering
De restant kredieten bestaan uit:
- Dr. Schaepmanlaan
- Kroeven 505-506
- Verbetering riolering Centrum-West fase E
- Ombouw riool Amperestraat
- Ombouw Borchwerf Oost
- Afkoppeling riolering inbreidingslocaties
- Reconstructie Lorenzstraat fase 2
- Aanleg bergbezinkbassin Moerstraten
- Aanleg bergbezinkbassin/Kapelstraat
- Chr. Huijgenstraat
- Philipslaan fase 2
- Aanpassing Antqwerpsestraatweg

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.169.900
1.242.300
868.400
592.800
850.000
330.000
334.700
327.700
511.500
1.093.700
818.000
1.114.200

Beheerplan water
Restant kredieten hebben voornamelijk betrekking op werkzaamheden Molenbeek en Rissebeek.
Milieubeheer
Restant krediet heeft betrekking op Geluidhinderprogramma ISV MOP II.
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C.

Single Information Single Audit

In 2011 dient verantwoordingsinformatie te worden opgenomen over de volgende specifieke uitkeringen:

B2 – Zorgwet VVTV
Indicatoren
A. Vergunninghouders 18 jaar of ouder
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal aantal vergunninghouders 18 jaar of ouder * normbedrag
B. Vergunninghouders jonger dan 18 jaar
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal aantal vergunninghouders jonger dan 18 jaar * normbedrag
Totaal bedrag A en B
Uitgave vóór 2010 waarvan besteding in of na 2011

Realisatie

Besteed t.l.v. rijksmiddelen
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.695
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€0
€ 1.695
€0

C6 – Wet inburgering
Indicatoren
Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars:
voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld
voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die
binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het
inburgeringsexamen
voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld
voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én
die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het
inburgeringsexamen
voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld (gepardonneerden)
voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld (gepardonneerden) én die binnen 3 kalenderjaren na
vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen
voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is ingesteld
voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is ingesteld
Aantal geestelijke bedienaren:
voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010
hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen
voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010
hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen

Gemeente Roosendaal

Realisatie

470

381
20

15
62
53
382
0

0
0
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D2 – Onderwijsachterstandenbeleid 2006 - 2010
Indicatoren

Correctie in de besteding 2010 ivm hogere/lagere vaststelling van een besteding 2010:
voor overige of coördinerende activiteit inzake onderwijsachterstandenbeleid opgenomen
voorlopige toekenning
aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning
aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning
aan vroegschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning
aan voorschoolse educatie ter verlaging van de ouderbijdrage opgenomen voorlopige
toekenning

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen

Toelichting
correctie

€0

Nvt

€ 44.149
€ -/- 4.045
€0
€0

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

Toelichting:
Hogere vaststelling VVE omdat een veel groter aantal peuters is bereikt dan met de instelling was overeengekomen.
Lagere vaststelling schakelklassen, omdat niet alle afgesproken doelen volledig zijn behaald.

D5 – Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009
Indicatoren

Totaal
Brinnummer:
23CM

Besteding 2011
t.l.v.
rijksmiddelen
€0

Eindverantwoording

Alle
activiteiten
afgerond

Toelichting niet afgeronde activiteiten
bijbehorend bedrag, excl. 40% cofinanciering

met

Nee

Niet uitgevoerd: gedeeltelijk A1 (€ 468,-), C1 (€ 2248,-)
en C2 (€ 1247,-).
Niet uitgevoerd: gedeeltelijk B1 (€ 35.969,-). Van deze
niet bestede middelen is € 17.984,- ingezet voor B1 bij
brinnr. 17FJ
Niet uitgevoerd: geheel B1 (€ 80.930,-). Van deze niet
bestede middelen is € 53.953,- ingezet voor B1 bij
brinnr. 16ZJ en € 26.977,- voor B1 bij brinnr 17FJ
Nvt
Niet uitgevoerd: gedeeltelijk A2 (€ 6.259,-).
Nvt
Niet uitgevoerd: geheel A1 (€ 28.110,-). Van deze niet
bestede middelen is € 24.705,- ingezet voor A1 bij
brinnr 17CI.
€ 1.166,- (teveel ontvangen)

Ja

21OX

Nee

17CI

Nee

17BY
16ZJ
17FJ
17AM

Ja
Nee
Ja
Nee

Restant
beschikking
23GY02

Nee

09UL
06CZ

Nee
Nee

09FX

Nee

10BV
24NL
22KU
Niet
aan
Brinnr.
toegewezen

Ja
Nee
Nee
Nee

Niet uitgevoerd: geheel A2 (€ 11.354,-), geheel B1 (€
9.120,-) en gedeeltelijk C3 (€ 462,-)
Niet uitgevoerd: gedeetelijk B1 (€ 4.615,-)
Niet uitgevoerd: gedeeltelijk A1 (€ 3.020,-). Van deze
niet bestede middelen is € 1.549,- ingezet voor A1 bij
brinnr 10BV
Niet uitgevoerd: gedeeltelijk A1 (€ 3.974,-). Van deze
niet bestede middelen is € 3.974,- ingezet voor A1 bij
brinnr 10BV
Nvt
Niet uitgevoerd: gedeeltelijk A4 (€ 336,-).
Niet uitgevoerd: gedeeltelijk A1 (€ 119,-).
€ 1020 (Niet aan Brinnr. toegewezen)

D6 – Wet Educatie Beroepsonderwijs
Indicatoren

Correctie in de besteding 2010 aan educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of
meerdere roc's bekostigd uit terugontvangen middelen educatie uit 2008 die voor 2010
opnieuw ingezet mochten worden i.v.m. een hogere/lagere vaststelling van een in de
besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning.

Gemeente Roosendaal

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen
€0

Toelichting
correctie
Nvt
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D9 – Onderwijsachterstandenbeleid 2011 - 2014
Indicatoren

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen

Besteding 2011 aan:
voorzieningen voor voorschoolse educatie
overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal
afspraken voor voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van
kindercentra en peuterspeelzalen

€ 1.361.033
€ 428.292
€ 41.761

E3 – Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (incl. bestrijding spoorweglawaai)
Indicatoren

Beschikkingsnummer 559.199.00

Besteding
2011 t.l.v.
rijksmiddelen

Overige
bestedingen
2011

€ 149.375

€ 164.736

Eindverantwoording

Uitgave vóór
2010 waarvan
besteding in
2011

Kosten Prorail
t/m 2011 als
bedoeld in art.
25 lid 4 van de
regeling t.l.v
rijksmiddelen

€0

Ja

€0

E9B – Externe veiligheid
Indicatoren

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen

Correctie in de besteding 2010 ten laste van provinciale middelen i.v.m. een hogere/lagere
vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning.

€0

Toelichting
correctie
Nvt

E27B – Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Indicatoren

Besteed bedrag:
W-W-003-010 Visdonk 60 km/uur
W-W-008-010 Burgerhout 30km/uur
W-O-002-010 Cofinanciering bushalten
1699296 Halte Beetslaan – 7260405
1699307 Halte Weissenbruchstraat – 7260252
1699312 Halte Lelieberg – 7260019
1699319 Halte Heulberg – 7260311
1699323 Halte Thorbeckelaan – 7260041
1699331 Halte Staringlaan – 7260096
1699340 Halte Staringlaan – 7260095
1699343 Halte Sterrebos – 7260082
1699345 Halte Sterrebos – 7260083
1699350 Halte Damastberg Zuid – 7260008
1699357 Halte Damastberg Zuid – 7260007
1699359 Halte D-Dijk – 7260202
1699362 Halte D-Dijk – 7260203
1699365 Halte Landerije – 7260200
1699368 Halte Landerije – 7260201
1699375 Halte Omgang Wouw – 7280164
1699379 Halte Omgang Wouw – 7280154

Besteding
2011 t.l.v.
provinciale
middelen

€ 35.270
€ 31.015
€ 19.811
€ 12.500
€ 9.038
€ 10.897
€ 12.500
€ 8.263
€ 10.237
€ 10.237
€ 10.011
€ 10.011
€ 11.718
€ 11.718
€ 7.890
€ 7.284
€ 12.500
€ 12.500
€ 12.500
€ 12.500

Overige
bestedingen
2011

€ 35.270
€ 31.015
€0
€ 318
€0
€ 1.944
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 6.167
€ 4.085
€ 13.902
€ 13.902

Toelichting
afwijking

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

Eindverantwoording

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Uitgave vóór
2010
waarvan
besteding in
2011

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

F6 – Topper-regeling
De Topper-subsidie voor Majoppeveld deelgebied 2 (V&D hallen) is in de loop van 2011 afgerond en het saldo is
opgenomen in de exploitatieopzet herstructurering Majoppeveld deelgebied 2. De eindafrekening van de
Toppersubsidie voor Majoppeveld deelgebied 1 is eind 2011 voorgelegd aan het Min. van ELI. Het besluit
daarover is nog niet ontvangen. Saldo zal worden opgenomen in exploitatieopzet Majoppeveld deelgebied 1.
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G1C-1 – WSW (Gemeentedeel 2011)
Indicatoren

Realisatie

Het totaal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in art. 2, eerste lid, of art. 7 van de wet te aanvaarden op 31
december 2011
Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren

1,00

0,00

G1C-2 – WSW (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010)
Indicatoren

Realisatie

Het totaal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in art. 2, eerste lid, of art. 7 van de wet te aanvaarden op 31
december 2010
Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

919,50

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren
Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners, uitgedrukt in arbeidsjaren

653.94
9,50

52,57

G2 – Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud startende zelfstandigen
Bbz 2004 + WWIK)
Indicatoren

WWB - inkomensdeel
WIJ
IOAW
IOAZ
Bbz – levensonderhoud
WWIK

Besteding
2011

Baten 2011

€ 14.787.435
€ 1.675.639
€ 701.742
€ 43.914
€ 11.904
€0

€ 280.321
€ 31.890
€ 12.719
€0
€0
€0

G3 - BBZ (Bijstandverlening Zelfstandigen) 2004 (exclusief levensonderhoud startende
zelfstandigen)
Indicatoren

Levensonderhoud gevestigde
zelfstandige (excl. Bob)
Kapitaalverstrekking (excl. Bob)
Onderzoek als bedoeld in artikel 56 BBZ
2004 (excl. Bob)
Bob (excl. Rijk)
Uitvoeringskosten Bob als bedoeld in
artikel 56 BBZ 2004
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Besteding
2011

Baten 2011

€ 308.823

€ 262.455

€ 13.000
€ 58.654

€ 67.537

€0
€0

€0
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G5 – Participatiebudget
Indicatoren

Realisatie

Totale besteding participatiebudget
Waarvan besteding van educatie bij ROC
Totale baten participatiebudget
Waarvan baten van educatie bij ROC
Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort
naar 2012
Terug te betalen aan Rijk, d.w.z. het in 2011 nietbestede bedrag dat de reserveringsregeling overschrijdt,
alsmede het in 2011 ten onrechte niet-bestede bedrag
aan educatie bij ROC’s
Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen
naar werk van inactieven
Regelluw besteed bedrag 2011
Het aantal personen uit de doelgroep:
waarvoor een inburgeringsvoorziening is vastgesteld,
dan wel waarmee een inburgeringsvoorziening is
overeengekomen
waarvoor een duale inburgeringsvoorziening / taalkennisvoorziening is vastgesteld dan wel waarmee een
duale inburgeringsvoorziening / taalkennisvoorziening is
overeengekomen
In de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen heeft behaald
In de gemeente dat in 2011 de toets gesproken
Nederlands heeft behaald
In de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis
van de Nederlandse samenleving heeft behaald
In de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het
inburgeringsexamen heeft behaald
In de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of
NT2 II heeft behaald
Het aantal door de gemeente ingekochte:
Trajecten basisvaardigheden
Trajecten VAVO
Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente:
In 2011 behaalde VAVO-diploma’s
In 2011 behaalde NT2-cetificaten, dat niet meetelt bij de
output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van
onze Minister van Immigratie, Integratie en Asiel

Baten
2011

Besteding
2011 t.l.v.
rijksmiddelen

Terug te
betalen
aan Rijk

Overige

€ 5.251.834
€ 590.750
€ 127.207
€0
€ 1.367.760

€0
0
€0
13

117

146
129
146
154
30

64
102
19
2

G6 – Schuldhulpverlening
Indicatoren

Besteding 2011
€ 367.977

Schuldhulpverlening

H10 – Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Indicatoren

BDU Centra Jeugd en Gezin

Gemeente Roosendaal

Besteding 2011

€ 1.701.590

Uitgave vóór 2010
waarvan besteding
in 2011

Is er tenminste 1 CJG
opgericht in periode
2008 t/m 2011?

Besteding
(deels)
verantwoord o.b.v.
voorlopige
toekenningen

€0

Ja

Ja
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D.

Fysieke aanpak drugsoverlast

In 2011 dient verantwoordingsinformatie te worden opgenomen over de uitkering van de Provincie in
het kader van het programma “Fysieke aanpak drugsoverlast”:

Verantwoordingsrapportage Project Fysieke aanpak drugsoverlast
Projectoverzicht gemeente Roosendaal
Nr.
1
2
3
4

Deelproject
Fysieke maatregelen
Fysieke maatregelen
Fysieke maatregelen
Fysieke maatregelen

5
6

Fysieke maatregelen
Opknappen panden

7
8
9
10

Buurtmanagement
Buurtmanagement
Buurtmanagement
Herontwikkeling coffeeshops

11
12
13.1

Opknappen panden
Opknappen panden
Diversen

13.2
13.3
13.4

Project omschrijving
Reconstructie Molenstraat
Herinrichting plein Antoniusstede
Reconstructie Prinsensingel
Reconstructie Kalsdonksestraat /
Hoogstraat
Reconstructie Brugstraat
Kleinschalige fysieke maatregelen
openbaar gebied
Vastgoedadviseur
Straatmanager
Communicatie
Opkopen/beheer
panden
(incl.
coffeeshops) incl. boekverlies
Subsidieregeling gevelaanpak
Wonen boven winkels
Verrekende
kosten
2010/2011
fysieke projecten (neutraal)
Projectcoördinatie (T. de Munnik)
Project Courage BoZ/Roosendaal
programma 11
Inzet afd. Toezicht en Handhaving

Programma
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast
Fysieke aanpak drugsoverlast

Totale projectkosten in euro’s
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.1
13.2
13.3
13.4
Totaal

Totale
projectkosten
€ 1.347.212
€ 100.000
€ 335.000
€ 1.100.000
€ 415.000
€ 20.565
€ 288.797
€ 307.255
€ 18.454
€ 3.000.000
€ 1.350.000
€ 760.000
€0
€ 185.910
€ 752.693

Realisatie
t/m 2009
€ 1. 347.212

€ 42.000
€ 170.630

€ 9.980.886

€ 1.687.936

Gemeente Roosendaal

€ 11.664
€ 6.707
€ 102.309
€ 7.414

Realisatie
totaal 2010

Realisatie
totaal 2011

Planning
totaal 2012

Planning
totaal 2013

€ 93.825
€ 16.375
€ 88.875
€ 219.274

€ 6.175
€ 318.625
€ 1.011.125
€ 195.726

€ 24.922
€ 54.116
€ 2.485
€ 1.000.000
€ 74.560

€ 117.002
€ 54.000
€ 2.500

€ 110.000
€ 54.000
€ 2.500

€ 720.610
€ 380.000

€ 554.830
€ 380.000

€ 138.698

-/- € 83.624
€ 47.970
€ 153.397

€ 47.970
€ 144.984

€ 47.970
€ 144.984

€ 2.307.774

€ 1.692.175

€ 2.998.717

€ 1.294.284

€ 8.901
€ 30.166
€ 42.830
€ 3.555
€ 2.000.000
€ 83.624
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Provinciaal aandeel in projectkosten in euro’s
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.1
13.2
13.3
13.4
Totaal

Totaal aandeel
Provincie

Realisatie
t/m 2009

Realisatie
totaal 2010

Realisatie
totaal 2011

Planning
totaal 2012

Planning
totaal 2013

€ 100.000
€ 335.000
€ 1.100.000
€ 415.000

€ 93.825
€ 16.375
€ 88.875
€ 219.274

€ 6.175
€ 318.625
€ 1.011.125
€ 195.726

€ 120.000

€ 6.499

€ 58.501

€ 55.000

€ 74.560

€ 270.610
€ 315.000

€ 104.830
€ 315.000

€ 2.175.762

€ 474.830

€ 350.000
€ 450.000
€ 630.000

€ 350.000

€ 3.500.000

€ 83.624

-/- € 83.624

€ 433.624

€ 415.784

Gemeentelijk aandeel in projectkosten in euro’s
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.1
13.2
13.3
13.4
Totaal

Totaal aandeel
gemeente
€ 1. 347.212

Realisatie
t/m 2009
€ 1. 347.212

Realisatie
totaal 2010

Realisatie
totaal 2011

€ 20.565
€ 42.308
€ 264.889
€ 18.454
€ 1.650.000

€ 11.664
€ 6.707
€ 60.309
€ 7.414

€ 8.901
€ 30.166
€ 42.464
€ 3.555
€ 1.650.000

€ 143.910
€ 752.693

€ 170.630

€ 4.240.031

€ 1.603.936

Planning
totaal 2012

Planning
totaal 2013

€ 5.435
€ 54.116
€ 2.485

€ 54.000
€ 2.500

€ 54.000
€ 2.500

€ 138.698

€ 47.970
€ 153.397

€ 47.970
€ 144.984

€ 47.970
€ 144.984

€ 1.873.784

€ 263.403

€ 249.454

€ 249.454

Aandeel derden in projectkosten in euro’s
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.1
13.2
13.3
13.4
Totaal

Totaal aandeel
derden

€ 126.489
€ 42.366

Realisatie
t/m 2009

Realisatie
totaal 2010

Realisatie
totaal 2011

€ 12.988
€ 42.000

Planning
totaal 2013

€ 58.501

€ 55.000

€ 450.000
€ 65.000

€ 450.000
€ 65.000

€ 573.501

€ 570.000

€ 366

€ 1.000.000
€ 900.000
€ 130.000

€ 1.000.000

€ 42.000

€ 42.000

€ 2.240.855

€ 84.000

Gemeente Roosendaal

Planning
totaal 2012

€ 366

€ 1.012.988
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