Toezeggingen uit de beeldvormende raadsbijeenkomst van
23 mei 2012
Blok Omgeving
O1 Motie fractie SP over nader onderzoek sluiting consultatiebureaus
Wethouder Jongmans zal nagaan of het bloedprikken bij het consultatiebureau in Wouw gaat
verdwijnen. (Fractie CDA)
Wethouder Jongmans zal een nadere specificatie geven over de verandering in hoogte van de
huisvestingskosten van de laatste 5 jaar. (Fractie Roosendaalse Lijst)

Blok Bestuur
B1 Raadsvoorstel Jaarstukken 2011
Wethouder Theunis zal nakijken hoe het komt dat er een verschil van ruim € 37.000,00 zit in de
precario-opbrengsten van 2011. (Fractie VLP)
Wethouder Theunis zal nakijken of de bijdrage van de gemeente aan Saver vorig jaar is
toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen. (Fractie VLP)
Wethouder Theunis zal een nadere analyse aan de raad ter beschikking stellen. Dit betreft een
e
e
overzicht van de veranderingen van de jaarrekening, 1 bestuursrapportage en 2 bestuursrapportage
ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. (Fractie CDA)
Naar aanleiding van de vraag over wat is er moeilijk aan voorspellend vermogen zal wethouder
Theunis eerst nakijken om welke posten het gaat alvorens antwoord hierop te geven. (Fractie CDA)
Bij het gemeentelijk belastingdomein is volgens de VVD-fractie de inflatiepercentage 3,3% in plaats
van 2,3%. Wethouder Theunis zal hier schriftelijk op reageren.
Wethouder Verbraak kijkt na wat de reden is dat het aantal overnachtingen in 2011 met 14000 is
teruggelopen terwijl er een uitbreiding van hotels is geweest. (Fractie VLP)
Op pagina 26 staat vermeld dat het schoolverzuim met 5% wordt verminderd. Wethouder Verbraak
zal nakijken of het hier gaat om 5% van het aantal leerlingen of om het exacte aantal mensen voor
schoolverzuim. (Fractie VLP)
Wethouder Verbraak/Jongmans zal nakijken wat de oorzaak is geweest van de onderbesteding voor
schoolmaatschappelijke werk van € 90.000. (Fractie Roosendaalse Lijst)
Het aantal bouwleges is afgenomen, maar de personeelslasten zijn gestegen. De reden hiervoor is
dat dit een correctie op de begroting is. Mocht hier nog aanvullende redenen voor zijn dan zal
wethouder Adriaansen dit schriftelijk laten weten. (Fractie Roosendaalse Lijst)
Aangegeven staat dat bij het onderwerp Taskforce Triple Roosendaal de doorberekende
personeelslasten en intern product € 60.000 euro hoger zijn. De burgemeester zal nakijken of dit een
overschrijding is van het budget. (Fractie Roosendaalse Lijst)

Blok Kadernota
Raadsvoorstel Kadernota 2013
Participatie inburgering vervalt in 2015 echter de budgetten staan wel doorberekend naar de jaren
2015 en 2016. Wethouder Jongmans zal dit nakijken. (Fractie VVD)
Wethouder Theunis zeg toe de tekst aan te passen bij het vaststellen van de criteria van het
innovatiefonds (bij het kopje toevoeging criteria). (Fractie CDA)

