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Extra financiële ruimte vanaf 2O17

bijlage

geen

Geachte leden van de raad,

Onlangs heeft het college uw raad de concept Programmabegroting 2017 aangeboden.
ln deze Programmabegroting is de Kadernota 2017 (inclusief de aangenomen amendementen en de
motie "Roosendaal ook sociaal voor mensen met een laag inkomen") verwerkt. Ook is in de begroting
de septembercirculaire 2017 opgenomen. Op pagina negen van de programmabegroting kun u lezen
dat er sprake is van een begrotingsoverschot van structureel ongeveer € 1.4 miljoen.
N ieuw

verdeel model bijstand

Recent is door het Rijk de voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2017 gepubliceerd. Het landelijke
verdeelmodel BUIG (Bundeling van Uitkering lnkomensvoorziening aan Gemeenten)voor 2017 is
verbeterd ten opzichte van het verdeelmodelvoor 2016. Het definitieve budget voor 2016 is inmiddels
op basis van het oude verdeelmodel vastgesteld en dit resulteert uiteindelijk in een nadeel van €
500.000 in 2016 voor Roosendaal. Vanaf de Programmabegroting 2017 is naar verwachting wel in
voldoende mate voorzien in de dekking van de uitgaven voor bijstand en participatie. Het
verdeelmodel20lT laat voor Roosendaal een voordeel van ongeveer € 4 miljoen zien. Deze bijstelling
was nog niet verwerkt in de onlangs aangeboden Programmabegroting 2017.

eel pers pecti ef
Kortom, deze ontwikkelingen betekenen dat het begrotingsoverschot voor de gemeente nog hoger
wordt dan de reeds genoemde € 1.4 miljoen. Het structurele overschot voor onze gemeente loopt op
N ieuw fi n a nci

totcirca€Smiljoen.
Ook voor wat betreft de incidentele middelen die vastliggen in de diverse reserves constateren wij een
overruimte. Het is bijvoorbeeld de vraag of, gelet op dit nieuwe financiële perspectief, alle reserves
nog in stand moeten blijven.
I nvu

ll i ng fi nancíële

ruimte

Uw raad heeft een aantal moties aangenomen waarvan de financiële consequenties nog niet in beeld
zijn. Voorbeelden zijn de Cultuurvisie, de Duurzaamheidsagenda en Cítymarketing. Verder wordt de
gemeente de komende jaren geconfronteerd met kortingen op het sociaal domein, met name op het
gebied van jeugdzorg. Toch verwachten we dat erforse structurele ruimte overblijft. Dit biedt
mogelijkheden om de financiële ruimte in te zetten ten behoeve van de Roosendaalse samenleving.
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Procesvoorstel
De vraag rijst nu hoe wij als college en raad gezamenlijk omgaan met deze financiële ruimte. Het
college stelt voor om hiervoor voldoende tijd te nemen en tijdens de behandeling van de begroting het
begrotingsoverschot en de reserves ongemoeid te laten. De komende maanden wordt er namelijk
meer duidelijk over de financiële consequenties van de eerder genoemde moties.

Wijwillen de komende maanden ook gebruiken om samen met uw raad tot goede voorstellen te
komen voor de invulling van de financiële ruimte. Het lijkt ons niet wenselijk om dit de komende weken
al versneld tijdens de begrotingsbehandeling te doen.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

De wethouder
Toine Theunis

