
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Wij stellen u voor: 
1. De Jaarstukken 2015 vast te stellen. 
2. Het positieve resultaat van de Jaarstukken 2015 als volgt te bestemmen: 

2.1. Een bedrag van € 555.000 te storten in de bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen.  
2.2. Een bedrag van € 181.000 te reserveren voor bermbeheer N262 Antwerpseweg.  
2.3. Een bedrag van € 140.000 te storten in de bestemmingsreserve Riolering.  
2.4. Een bedrag van € 1.948.00 te storten in de risicoreserve Sociaal Domein. 
2.5. Een bedrag van € 1.951.000 te storten in de bestemmingsreserve Investeringsimpuls.  
2.6. Een bedrag van € 1.000.000 te reserveren voor het creëren van een Duurzaamheidsfonds 

voor sportaccommodaties.  
2.7. Een bedrag van € 600.000 te reserveren voor de exploitatieoverdracht van 

buitensportaccommodaties naar de gebruikers ervan.  
2.8. Een bedrag van € 90.000 te reserveren voor het tekort van de Omgevingsdienst Midden- en 

West-Brabant. 
2.9. Een bedrag van € 40.000 te reserveren voor de sanering van sportpark Red Band.  
2.10. Een bedrag van € 37.000 te reserveren voor de herziening van de Welstandsnota.  
2.11. Het voordelig rekeningresultaat van € 716.000 ten gunste te brengen van de 

Algemene reserve. 
3. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
4. In te stemmen met de herziene grondexploitaties en de daarbij behorende geheimhouding te 

bekrachtigen.  
 
Aanleiding 
De Jaarstukken bevatten de verantwoording over de Programmabegroting 2015. De Jaarstukken 
vormen de spiegel van de begroting. Er wordt antwoord gegeven op ‘Wat hebben we bereikt?’, ‘Wat 
hebben we daarvoor gedaan?’ en ‘Wat heeft het gekost?’.  
 
Kader 
De Jaarstukken 2015 zijn samengesteld conform de voorschriften Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).  
 
Motivering / toelichting 
Met de Jaarstukken 2015 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering 
van de Programmabegroting 2015.  
Bij de Jaarstukken wordt ook het accountantsrapport aan de gemeenteraad aangeboden. De 
accountantscontrole bevindt zich in een afrondende fase. Het accountantsrapport met 
controleverklaring zal worden aangeboden zodra deze door de accountant is afgegeven.   
De ten behoeve van de Jaarstukken herziene grondexploitaties worden gelijktijdig ter vaststelling 
aangeboden aan de gemeenteraad. Met betrekking tot de grondexploitaties wordt - met toepassing 
van artikel 25 van de gemeentewet voor de raad - geheimhouding opgelegd.  
 
Doel en evaluatie 
De gemeenteraad dient de Jaarstukken 2015 vóór 15 juli 2015 vast te stellen, zodat deze kunnen 
worden ingezonden aan de Provincie Noord-Brabant. 
 



  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Financiële aspecten en consequenties 
 
REKENINGRESULTAAT 2015  
Het  gerealiseerde positieve rekeningresultaat 2015 bedraagt € 7.258.000. Dit resultaat wordt met 

name gerealiseerd door financiële voordelen op het budget zorg (€ 5.170.000) en een incidenteel 

voordeel  door de  privatisering exploitatie zwembad De Stok (€ 1.980.000).  

 
RESULTAATBESTEMMING 2015 
Vast voorbestemd binnen de resultaatbestemming (€ 876.000) 

 Decentralisatie-uitkeringen Gemeentefonds (€ 555.000) 

 Bermbeheer N262 Antwerpseweg (€ 181.000) 

 Bestemmingsreserve Riolering (€ 140.000) 
 

Nadere voorstellen voor resultaatbestemming (€ 5.666.000) 

 Werken aan een Evenwichtig Roosendaal 
o Vervroegen storting Risicoreserve Sociaal Domein (€ 1.948.000) 
o Vervroegen storting Bestemmingsreserve Investeringsimpuls (€ 1.951.000) 

 Duurzaamheidsfonds sportaccommodaties (€ 1.000.000) 

 Overdracht buitensportaccommodaties (€ 600.000) 

 Tekort OMWB (€ 90.000) 

 Sanering Redband (€ 40.000) 

 Herziening Welstandsnota (€ 37.000) 
 

Storting in Algemene reserve (€ 716.000) 
Dit is het resterende overschot na bestemming van het resultaat.  

  

Voor een nadere toelichting op het jaarrekeningresultaat en de resultaatbestemming wordt 
verwezen naar bijgevoegde Jaarstukken.  
 
Bijlagen 

 Jaarstukken 2015 

 Herziene grondexploitaties (vertrouwelijk) 

 Begrotingswijziging Jaarstukken 2015 


