
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

4 november 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Toine Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Begrotingswijziging grondexploitaties jaarschijf 2015 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
De programmabegroting 2016 geeft een actueel beeld van de beleidsvoornemens en de 
grondexploitaties. De actualisatie van de grondexploitaties leidt ook tot een aanpassing van begroting 
in 2015. De begrotingswijziging moet in verband met rechtmatigheid worden vastgesteld in 2015.  
 
Wij stellen u voor: 
1. De begrotingswijziging voor grondexploitaties jaarschijf 2015 nummer 29 vast te stellen. 

 

Aanleiding   

Dit raadsvoorstel bevat de begrotingswijzigingen van de grondexploitaties voor 2015.  
 
 

Kader    

De programmabegroting 2016 geeft van de grondexploitaties een beeld van de beleidsvoornemens en 
de financiële vertaling daarvan. Met begrotingswijzigingen houden we dit beeld actueel.  De meerjarige 
begrotingswijzigingen behorende bij de jaren 2016 tot en met 2019 zijn opgenomen in de 
programmabegroting 2016. 
 

Motivering / toelichting   

De begrotingswijzigingen moeten in het verband met rechtmatigheid in het betreffende kalenderjaar 
worden vastgesteld. 
 

Doel en evaluatie   

Het actualiseren van de begroting 2015 door het verwerken van de financiële gevolgen van de bij de 
begroting 2016 vastgestelde grondexploitaties. 
 

Financiële aspecten en consequenties   

De financiële effecten zijn meegenomen en toegelicht in de programmabegroting 2016.  De 
bestemmingsreserve grondexploitaties wordt hierbij anders ingezet. De financiële consequenties op 
kostenplaatsniveau  zijn uitgewerkt in de begrotingswijziging nummer 29, zie bijlage. 
 

Communicatie    

De financiële effecten van de herziene grondexploitaties bij de begroting werden in  voorgaande jaren 
meegenomen in de 2

e
 bestuursrapportage. De 2

e
 bestuursrapportage is vanaf 2015 vervallen.  

 

Bijlagen   

1. Begrotingswijziging nummer 29 grondexploitaties jaarschijf 2015. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

4 november 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Toine Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Begrotingswijziging nummer 29 grondexploitaties jaarschijf 2015 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 

1. De begrotingswijziging voor grondexploitaties jaarschijf 2015 nummer 29 vast te stellen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


