
Steller Vraag Antwoord

Groenlinks 1 In het kader van het Basisnet Spoor heeft het Ministerie 5 miljoen beschikbaar gesteld om knelpunten op te lossen via het maatregelenpakket Veiligheid en 

Zelfredzaamheid. Dit geldt voor de drie gemeenten (Halderberge, Moerdijk en Roosendaal) samen. Uit de begroting wordt niet duidelijk of het budget voldoende is? Of 

is er een extra lokaal bedrag nodig?

Dit bedrag is voor het tot uitvoering brengen van alle maatregelen toereikend. Er zijn momenteel geen 

indicaties dat een lokaal budget noodzakelijk is. 

Groenlinks 2 Er is geen budget gereserveerd om een discussie te voeren en beleid te maken om het vuurwerk tijdens oudjaar veiliger en gezonder te maken voor mens en dier. Dit 

ondanks het aanbod vorig jaar om aan de slag te gaan samen met de raad. Als we in deze begroting geen budget vrijmaken, kan er komend jaar opnieuw geen 

aanpassing plaatsvinden. Kan er preventief budget voor bijv. een centrale vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling vrijgemaakt worden voor 2020?

Zoals in de beantwoording van uw raadsvragen d.d. 18 december 2018 omtrent dit onderwerp al is 

aangegeven, volgt het college het standpunt van de VNG die stelt dat een eventueel verbod op het 

afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen alleen effectief is op landelijk niveau. Dat neemt niet weg dat 

het college ook uw wens deelt om Oud & Nieuw veiliger en gezonder te maken voor mens en dier en 

graag budget vrij maakt om deze discussie samen met u op te starten.

Groenlinks 3 Er staat, bij toekomstbestendige werklocaties (blz 50), dat er gefaciliteerd word in elektrisch vervoer en andere vormen van brandstof. Tevens gaat carpoolen en 

deelautoprojecten gestimuleerd worden. Daar is geen extra geld voor gereserveerd. Waar gaan we dat van betalen?

De kosten hiervan zullen worden gedekt door de declaratiegelden in te zetten (bedragen die op dit 

moment worden uitbetaald bij gebruik van eigen  brandstof  auto; 434.300 Reis, verblijfs en 

kilometervergoeding) voor intern gebruik.

Groenlinks 4 In het kader van meer stikstofreductie en klimaatadaptatie kunnen we op korte termijn een (verhoogde) vraag uit Den Haag verwachten om meer bomen te planten en 

het be¬staande bomenareaal te behouden zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. 

Toch zijn de investeringen in ‘Bossen & Natuur’ en ‘openbaar groen’ niet gestegen ten opzichte van 2019. Vanuit welk budget gaat u die grotere vraag bekostigen?

De maatregelen in het kader van stikstofreductie zijn nog niet bekend. Hierdoor is er nog geen budget 

opgenomen. In de visie Roosendaal Natuurstad wordt het meer vergroenen van Roosendaal verder 

uitgewerkt en geborgd.

Groenlinks 5 Er is bij de Kadernota een motie Dierenwelzijn aangenomen, waarbij besloten is om de raad voor 1 april 2020 een besprekingsvoorstel te doen. Voor een onderzoek 

onder en met plaatselijke, regionale en landelijke stakeholders is een budget noodzakelijk, dat we niet in de programmabegroting terugvinden. Van welk budget gaat u 

dat bekostigen?

Naar aanleidng van de motie Dierenwelzijn wordt momenteel een verkennend onderzoek uitgevoerd. Dit 

verkennende onderzoek bestaat uit het voeren van gesprekken met relevante stakeholders en het in 

kaart brengen van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Op basis van de uitkomsten van deze 

verkenning zal het vervolgproces worden ingericht.

Groenlinks 6 In de programmabegroting 2020 wordt gesteld dat er meer garantiebanen gerealiseerd gaan worden bij de gemeente Roosendaal als werkgever. Om hoeveel FTE en 

welk bedrag gaat het? En waar in Programma 1 is een budget gereserveerd?

Op dit moment is er formatie voor 24 garantiebanen van 25,5 uur p/s. Dit is samen 17,03 fte en kost 

600.000. Dit is al opgenomen in de formatie van 2019 en wordt doorgezet in 2020.

Het verplichte aantal garantiebanen voor de gemeente Roosendaal volgens de Participatiewet is 12 (of 

8,5 fte) daar zitten wij door onze proactieve aanpak ruim boven. Doordat wij garantiebaan medewerkers 

actief begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt zullen wij ook in 2020 steeds nieuwe garantiebaan 

medewerkers aannemen.

Groenlinks 7 In het onderdeel ‘Maatschappelijke effecten’ wordt op veel onderdelen geduid dat er metingen worden verricht om die effecten te kunnen benoemen. Daar waar de 

GGD de uitvoerder van die metingen is, blijkt dat de frequentie ervan eens per vier jaren is. Is er budget gereserveerd om de frequentie met betrekking tot 

zelfredzaamheid, gezondheid, rondkomen en maatschappelijke inzet te verhogen? Of kan dat worden bekostigd uit de reguliere bijdrage, die de GGD ontvangt?

Nee, er is geen budget gereserveerd om de frequentie met betrekking tot zelfredzaamheid, gezondheid, 

rondkomen en maatschappelijke inzet te verhogen. Dit kan ook niet bekostigd worden uit de reguliere 

bijdrage die de GGD ontvangt. 

VLP 8 Op pagina 30 bij Lasten en baten ondersteuning organisatie zien we in de jaarschijf  2021 een forse toename. Kunt u hier een toelichting op geven? In 2021 zal de 'vernieuwbouw' van het Stadskantoor gereed zijn en zullen de kantoorfuncties weer 

worden ondergebracht in het Stadskantoor. Dan zal Klooster Mariadal, dat heeft gediend als tijdelijke 

huisvesting, conform afspraak worden verkocht aan BVR. Dit levert de betreffende fluctuatie op.

VLP 9 Op pagina 37 lezen we wij bij Roosendaal stad voor studenten en talenten dat de gemeente inzet op het boeien en binden van studenten voor, tijdens en na hun studie.  

Wat gaat u hier precies voor doen en hoe worden ondernemers in de binnenstad en Horeca Roosendaal hierbij betrokken?

De uitvoering van de studentencampagnes is belegd bij Citymarketing Roosendaal. Via hen is contact 

met alle stakeholders. Dat komt onder andere tot uiting in de campagnes die tot nu toe zijn uitgevoerd 

waar een breed aanbod van activiteiten in Roosendaal onder de aandacht wordt gebracht.

VLP 10 Sport en recreatie pagina 40. We lezen dat een sportformateur wordt aangesteld om te komen tot een lokaal sportakkoord.  Wat houdt dit sportakkoord precies in? Het lokale sportakkoord wordt een concrete uitwerking van de Visie sport & bewegen. Het sportakkoord 

is een set aan afspraken tussen alle betrokken partners over de activiteiten die de komende jaren 

uitgevoerd gaan worden. 

VLP 11 De doorkomst van de Vuelta wordt een sportief en cultureel hoogtepunt. Wat gaat u daarvoor ondernemen om dit tot een hoogtepunt te maken? Samen met stakeholders vanuit sport en bewegen, cultuur, horeca, binnenstad en leisure wordt een 

programma vormgegeven. Iedereen wordt uitgedaagd om een bijdrage te leveren in het programma. Het 

programma start op 29 april 2020 en moet leiden tot het hoogtepunt op zondag 16 augustus 2020 

wanneer de Vuelta door Roosendaal komt.

VLP 12 Eind 2019 wordt de exploitatie van de Suite als cultuurhuis geëvalueerd. Evalueert u dan gelijktijdig ook met de huidige huurders het gebruik en functionaliteit van het 

Cultuurhuis? Kan de gemeenteraad ook kennis nemen van deze uitkomsten?

De evaluatie van de Suite wordt momenteel vormgegeven. Bij deze evaluatie worden ook de huidige 

gebruikers van de Suite betrokken. Zodra de evaluatie is afgerond zullen de uitkomsten worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

VLP 13 Tijdens de thema bijeenkomst VGRP (pagina 50 en 80) werd aan het eind van de vergadering gevraagd door ambtenaren of zij bovenop de inflatiecorrectie mochten 

gaan rekenen met een extra prijsstijging van ca. € 9, voor 2020. In de begroting 2020 en het VGRP zien we hier niets over terug. Gaarne een toelichting hierop en zijn 

er nu ineens geen hogere kosten te verwachten?

De ontwikkeling van de rioolheffing is verwerkt in het raadsvoorstel VGRP 20202023 die in 

november/december aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Hierbij is een begrotingswijziging 

bijgevoegd waarin de ontwikkelingen in de begroting zijn verwerkt.

VLP 14 We lezen op pagina 57 dat alle straatverlichting die vervangen moet worden vervangen wordt door SMART – ledverlichting. Geldt dit alleen voor de binnenstad of heel 

de gemeente met haar dorpen en zo ja waar is eerste vervanging dan prioriteit?

Dit geldt voor de hele gemeente. Vervanging gebeurt wanneer het armatuur defect en niet meer te 

repareren is, of wanneer de techische levensduur is verstreken ( 20 jaar ). 
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VLP 15 Pagina 80 Lokale heffingen. In hoeverre is sprake van het “gratis” verstrekken van biologisch afbreekbare zakjes, aangezien deze kosten meegenomen zijn in de 

tariefberekening afvalstoffenheffing?

Het verstrekken van zakjes is niet gratis. De kosten voor deze zakjes worden bekostigd uit de inkomsten 

van het vaste tarief van de afvalstoffenheffing. Hierdoor worden de totale kosten verdeeld over het 

totale aantal huishoudens. De huishoudens die gebruik maken van de zakjes hoeven er niet extra voor te 

betalen.

VLP 16 In de actualisatie reserves en voorzieninen zien we een storting van € 350.000 verkoop/vrijval Vughtstraat 13. Is het pand inmiddels nu wel definitief verkocht? Het pand is wel verkocht maar nog niet geleverd. De levering zal naar verwachting nog in 2019 

plaatsvinden. 

VLP 17 Een hogere onttrekking in 2019 van de voorziening exploitatie reinigingssector. Gaarne een toelichting. De onttrekking aan de voorziening exploitatiesector wordt bepaald door het saldo van lasten en baten op 

deze activiteit. In 2019 was dit saldo nadeliger dan in 2020. Dit heeft verschillende oorzaken. Verwezen 

wordt naar de uitgebreide toelichting op blz. 54 van het bijlagenboek van de begroting.

VLP 18 Wat is de stand van zaken verlies voorziening Nieuwe Markt m.b.t. uitspraak rechtszaak tegen bouwer van parkeergarage? Welke stappen zijn inmiddels weer gezet in 

2019?

Inmiddels zijn de herstelwerkzaamheden afgerond. De civiele procedure staat al geruime tijd op hold en 

partijen zoeken een gezamenlijke oplossing. Partijen zijn het nog niet eens over de (financiële) 

voorwaarden voor de oplevering van de herstelwerkzaamheden. De laatste termijnbetaling richting 

bouwer staat nog open, deze zal deels betaalbaar gesteld kunnen worden op het moment dat de 

oplevering heeft plaatsgevonden. Bouwer maakt in dit kader aanspraak op betaling van de gehele laatste 

termijn. Alle kosten zijn opgenomen in de grex. Indien overgegaan wordt tot volledige betaling van de 

openstaande rekeningen, dan is dit gedekt via de verliesvoorziening. Indien wordt geschikt op een lagere 

betaling dan valt het restant van de verliesvoorziening vrij. 

VLP 19 Staatje pagina 11.  In de bijeenkomst over de begroting 2020 is aangegeven dat de indexering uitbestedingsbudgetten Saver is vastgesteld op 3,3% terwijl in de 

begroting gerekend is met 5,9% . Op diverse pagina’s leidt dit volgens ons tot een wijziging in de begroting. Klopt onze veronderstelling hierin en zo ja, wat wordt dan de 

meerjaren uitgangspositie zoals genoemd op pagina 5 (hoe klein het verschil ook is).

Dat klopt. Het meerjarenoverzicht van Saver veranderd in 2020 van €50.000 naar €22.000, in 2021 van 

€51.000 naar €22.000, in 2022 van €52.000 naar €23.000 en in 2023 van €53.000 naar €23.000

VLP 20 Indien we de hogere opbrengsten OZB (pagina 16) ad. € 230.000 vanaf 2020 corrigeren in de tarieven, wat is dan het gemiddelde effect hiervan voor de burger in 

Euro’s?

De extra opbrengst van € 230.000 bestaat uit € 130.000 voor nietwoningen en € 100.000 voor 

woningen, voornamelijk veroorzaakt door nieuwbouw. Als er voor wordt gekozen om deze extra 

opbrengsten bij de betreffende onderdelen van de OZB te corrigeren betekent dit grofweg dat de 

indexatie van 1,3% bij de woningen en eigendom nietwoningen kan vervallen en dat het tarief voor het 

gebruik van nietwoningen kan worden verlaagd met ca. 4% ten opzichte van het voorgestelde tarief 

voor 2020. Indien de volledige € 230.000 wordt ingezet voor de eigenaren van de woningen betekent dit 

een verlaging van 2,9% van het voorgestelde tarief 2020.

VLP 21 Wanneer vindt uitvoering t.b.v. aanpassingen Oude Raadhuis plaats? (kapitaallasten pagina 28 € 34.000) De uitvoering van de herinrichting wordt voorzien in de eerste helft van 2020.

VLP 22 Een voordeel op kermissen (pagina 40) van € 30.000 als gevolg van huur extra aggregaten ten behoeve van de kermis.  Extra aggregaten zijn in 2020 niet nodig? en zo 

niet hoe wordt dan in 2020 in het stroomverbruik voorzien tbv de kermissen?

Door de gebiedsontwikkelingen in stadsoevers is het lastig om structureel vooruit te kijken voor de 

beschikbare ruimte en faciliteiten die nodig zijn om de kermis goed te kunnen faciliteren. Daarom kijken 

we dit per jaar aan en bewegen mee in het gebied. Structureel gaan we toekomstgericht de 

basisfaciliteiten in dit gebied borgen zodat we het gebruik van oa. aggregaten in het gebied tot een 

minimum gaan beperken.

VLP 23 Bij treasury (pagina 64) lezen we “een vermeldenswaardige hogere dividend uitkering van 

€ 100.00”. Waarop is deze verhoging gebaseerd?

De verwachting is dat het resultaat van SAVER dusdanig is dat de raming van 2020 gehaald gaat worden. 

In 2019 is de raming bij de voorjaarsbrief incidenteel verlaagd met 100.000 euro. Omdat de begroting 

2020 niet is aangepast ontstaat een voordeel. 

VLP 24 De variabele tarieven (kosten per lediging) stijgen met gemiddeld 8,2%. Hoe verhoudt zich dit met de deelnemende Savergemeenten? Bergen op Zoom stelt een stijging voor van 8,9% (€5,77 voor 240 liter), Halderberge stelt een stijging 

voor van 22% (€10, voor 240 liter) en Woensdrecht stelt een een stijging voor die varieert van 33% tot 

100%. (€8, tot €12, voor 240 liter) Het tarief in Woensdrecht wordt progressief. Hoe vaker een 

huishouden aanbied hoe duurder die aanbieding wordt.

VLP 25 Het vaste tarief afvalstoffenheffing stijgt van € 181 naar € 230. Hoe verhoudt zich dit t.o.v. de deelnemende Savergemeenten? Bergen op Zoom stelt voor 2020 een vast tarief voor van €224,93 . Halderberge €168,84 en Woendrecht 

€150,

VLP 26 Ontwikkeling woonlasten pagina 107.  Waar kunnen we in het gesloten bestuursakkoord van 2018 lezen dat de Rioolheffing en Afvalstoffenheffing geen onderdeel 

uitmaken van de gemeentelijke belastingen?

Het is begrijpelijk dat dit een onduidelijkheid oproept. We verwijzen hiervoor naar onze financiële 

verordening waarin we dit onderscheid maken. Uit de toelichting op artikel 15 blijkt dit:

Het vaststellen van de tarieven voor belastingen, rechten en leges is een bevoegdheid van de raad. Deze 

bevoegdheid kan niet worden gedelegeerd (artikel 156 Gemeentewet). Het eerste lid van het artikel 

bepaalt dat de raad de tarieven voor de belastingen, rioolheffingen en afvalstoffenheffing jaarlijks 

vaststelt. 

VLP 27 Bij de kengetallen op pagina 118 zien we een steeds verder oplopende belastingcapaciteit naar maar liefst 123%! Dit percentage geeft aan dat de woonlasten per 

huishouden fors hoger zijn dan het landelijke gemiddelde.  In de atlas van de Lokale lasten “inzicht in woonlasten per gemeente” staat Roosendaal in 2019 op plaats 247 

van de 355 gemeenten. Hoe kijkt het College tegen de verwachte stijging op de atlas van de lokale lasten aan, en hoe ziet het college de verdere ontwikkeling hiervan in 

de toekomst?

De Belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van 

het landelijk gemiddelde. Hoe lager het % des te meer de gemeente inkomsten uit belastingen kan 

verwerven. Zie verder antwoord vraag 46.

VLP 28 In 2019 is de nieuwe milieustraat geopend. Wat heeft de nieuwbouw van deze investering gekost en hoe hoog was de lening die zij hiervoor zijn aangegaan? De totaal verwachte investering, inclusief grond,  op het grondstoffencentrum is naar verwachting 7,5 

miljoen en er is een lening voor 4 miljoen euro afgesloten.



VLP 29 De gemeente Roosendaal ontvangt jaarlijks een bedrag aan dividend van Saver. Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van onlangs (1652019 VLP  aanvullende 

vragen jaarrekening Saver) blijkt dat in de begroting 2019 rekening gehouden is met een bedrag van 300.000 euro. Echter in 2018 was hiervoor nog een bedrag van 

482.000 euro opgenomen in de begroting. Van waar deze bijstelling in de begroting? 

De bijstelling in 2019 is gebaseerd op de actuele kennis op basis van de jaarstukken 2018 van Saver. De 

begroting 2019 is bij de voorjaarsbrief incidenteel verlaagd met 100.000 euro. Omdat de begroting 2020 

niet is aangepast ontstaat een voordeel.

VLP 30 Er zijn gesprekken gevoerd, o.a. over de manier van inzamelen en de locaties. Hierbij is ook

ervaring gebruikt van omliggende gemeenten. Het heeft geen nut een inzamelsystematiek voor te

stellen die niet goed werkt of te duur is. De brief is dus niet het eerste contact maar het sluitstuk van

een daaraan voorafgaand proces.

 Overigens zijn de kosten voor inzameling en verwerking van luiers en incontinentiemateriaal zoals

Saver ze heeft opgegeven, doorgerekend naar prijspeil 2020. Deze zijn:

· De plaatsingskosten voor de containers (eenmalig): € 451,38

· De huur van 65 containers (jaarlijks): € 11.030,58

· Inzameling op 50 locaties, ingeschatte kosten door Saver (jaarlijks): € 69.454,79

· Verwerkingskosten op basis van 450 ton per jaar : € 36.320,

(ervaringen andere gemeenten)

 Omdat er wellicht iets meer containers en locaties komen dan vooraf is ingeschat, staat er nu

€85.000, in de begroting voor de eerste 3 genoemde kosten. De verwerkingskosten zijn opgenomen

bij de stortkosten in de hoeveelheid restafval. Er wordt afgerekend naar aanleiding van werkelijke

kosten. Minder aanbod van luiers betekent een lagere factuur.

 Per huishouden betekent dit dus een verhoging van ruim € 3, voor het ophalen van luiers?

Graag een toelichting.

De gestelde berekening is correct.

VLP 31 De VLP constateert een stijging van € 49 voor het vaste tarief afvalstoffenheffing. De VLP ontvangt graag een onderbouwing van de kosten Saver en een uitgebreide 

specificatie van de opbouw van het afvalstoffentarief over de jaren 2016 t/m 2020

Zie bijlage in deze excel

SP 32 Zijn de onkosten WMO vanaf juli 2019 gelijk gebleven, gestegen of gedaald? Wij willen weten of het aantal aanvragen van de WMO en de daarbij behorende kosten zijn gestegen? Mensen betalen nu  De aanzuigende werking vond voor Roosendaal eerder plaats, namelijk op de huishoudelijke hulp na de 

afschaffing van de eigen bijdrage in 2017. We zien dit jaar een lichte toename in het aantal 

aanmeldingen voor trapliften en kleine woningaanpassingen. Het gaat hierbij om relatief kleine 

aantallen.

SP 33 Zijn het aantal huisuitzettingen, door armoede, in het afgelopen jaar gelijk gebleven, gestegen of gedaald? In percentage en in aantallen. Navraag bij Alwel: het aantal ontruimingen vanwege huurschuld is ongeveer gelijk gebleven tov 2018.  

Jan tm okt 2018 = 8   en jan tm okt  2019 = 10 .  

SP 34 Op blz 6 van de programmabegroting staat bij de uitkomsten beheersbegroting een groot nadeel in 2022. Waar komt dit nadeel vandaan? In de andere jaren is dit een 

voordeel

Dit heeft te maken met de extra middelen voor jeugdhulp, die we via de algemene uitkering hebben 

ontvangen bij de meicirculaire 2019. Deze middelen zijn toegekend voor de jaren 2019 t/m  2021 en zijn 

niet structureel. (Zie ook het antwoord op vraag 43.) Daarom zakt de uitkomst van de beheersbegroting 

in 2022. In 2023 zien we een positief saldo, omdat volgens de laatste circulaires de algemene uitkering in 

2023 behoorlijk stijgt ten opzichte van 2022. Het wegvallen van de jeugdmiddelen heeft in 2023 daarom 

geen negatief saldo tot gevolg. Dit financiele beeld was ook al zichtbaar in de Kadernota 2020. 

SP 35 Wat is het quotum van de sociale woningbouw? En hebben wij dit behaald? Er is geen quotum in het programma voor sociale woningbouw. De corporaties hebben in de 

Woningbouwprogrammering aangegeven projecten in de Stationsstraat en Titus Brandsmastraat te 

realiseren. Dit resultaat is behaald. Daarnaast is een opgave voor tijdelijke huurwoningen bepaald. De 

eerste resultaten voor die opgave zijn gerealiseerd aan de Kennedylaan.

SP 36 Wat is het percentage sociale huurwoningen in de gemeente Roosendaal? 28%

SP 37 Wat is afgesproken in de woonagenda? In de Woonagenda staat het volgende: "De corporaties zijn een belangrijke partij voor ons. Nu en in de 

toekomst. De rol van corporaties wordt anders als gevolg van rijksbeleid

 We maken nieuwe prestatieafspraken met de corporaties. Daarin staan het aanbieden en beheren van 

huisvesting van de doelgroep minder kapitaalkrachtigen in Roosendaal centraal.

 Daarnaast werken we samen met de corporaties aan het beheren van de openbare ruimte en de 

leefbaarheid. We zullen de middelen voor onderhoud en beheer afstemmen met de investeringen van 

de corporaties.

 Samen met de corporaties zorgen we voor het beheersbaar maken/houden van de woonlasten

 De corporaties zijn met bijna 1/3 van de woningvoorraad de belangrijkste partner om de 

woningvoorraad duurzaam energetisch te verbeteren.



PvdA 38 Kunt u toelichten wat u precies doet als het gaat om de samenwerking van de middelgrote Brabantse gemeenten in het kader van ruimtelijk economische en

veiligheidsvraagstukken?

De middelgrootte gemeenten  zijn enerzijds belangrijke centra voor werken, wonen en voorzieningen. 

Anderzijds is sprake van een afkalvende positie met grote sociaal economische opgaven en uitdagingen 

in een veranderende samenleving. Deze opgaven zijn vergelijkbaar met die van de grote steden, maar de 

economische slagkracht van middelgrote steden is minder groot. Om de opgaven nog beter  te kunnen 

oppakken wisselen de zgn. Midsize gemeenten en de provincie NoordBrabant dienaangaande op 

ambtelijk niveau ervaringen uit en wordt (met ondersteuning van platform 31) kennis opgedaan. 

Daarnaast wordt bij de realisatie van de opgaven, op ambtelijk niveau goed samengewerkt met de 

provincie NoordBrabant.  Jaarlijks vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de colleges van 

de Midsize gemeenten en vertegenwoordigers van het college van Gedeputeerde Staten van de 

provincie NoordBrabant om te bezien waar gezamenlijk kan worden opgetrokken.

PvdA 39 Wat is precies de gezamenlijke agenda van Netwerkstad, kunt u dit toelichten? De huidige agenda van de Netwerkstad RsdBoZ spitst zicht toe op de 1) HRM/Arbeidsmarkt agenda, 2) 

Duurzaamheid en 3) Communicatie strategie.

De eerste twee onderwerpen vragen om samenwerking en onderlinge afstemming, maar ook 

uitwisseling van kennis c.a. Hierbij wordt ook de relatie gelegd naar de regionale agenda van de RWB op 

het gebied van Economie/Arbeidsmarkt en bijv. de Regionale Energie strategie (RES). Verder wordt door 

beide gemeenten een communicatie strategie opgezet om op de genoemde onderwerpen gezamenlijke 

communicatielijnen te ontwikkelen en bijv persmomenten te benutten om te vertellen wat gezamenlijk 

opgepakt en bereikt wordt.

PvdA 40 U verwacht dit jaar nog de besluitvorming over de doordecentralisatie primair onderwijs. Klopt onze stelling dat hier geen extra gelden voor zijn gereserveerd in de

voorliggende begroting 2020. Indien dit klopt, kunnen wij er dan vanuit gaan dat er geen aanvullend verzoek komt van uw college?

De gesprekken over doordecentralisatie met de besturen PO zijn nog gaande, maar vooralsnog lijken de 

afspraken te gaan passen binnen de begroting. Pas wanneer de gesprekken zijn afgerond kan met 

zekerheid gezegd worden wat de financiële gevolgen zijn.

PvdA 41 U gaat in 2020 een sportakkoord vaststellen, wordt hierin ook een leefstijlakkoord in opgenomen (zie bijvoorbeeld de gemeente Venray)? In Venray is een leefstijlakkoord opgesteld, dat gericht is op preventieve gezondheid. In de nieuwe Visie 

sport & bewegen is preventieve gezondheid een belangrijk thema. Bij de uitwerking in een lokaal 

sportakkoord zal preventieve gezondheid nadrukkelijk de aandacht krijgen. Een apart leefstijlakkoord is 

dan ook niet nodig.

PvdA 42 Met betrekking tot de WMO en in het bijzonder de HbH+ heeft u tot op heden geen duidelijkheid gegeven over een wijziging van uw beleid. De rechtbank Zeeland –

WestBrabant heeft immers afgelopen jaar in een aantal zaken geoordeeld dat uw beleid en de daarbij behorende werkwijze in strijd is met het

rechtszekerheidsbeginsel. Kunt u toelichten hoe het beleid van de gemeente thans exact is en wat dit voor gevolg heeft voor alle inwoners die een beroep doen op de

HbH+ en dus niet enkel degenen die in bezwaar (en beroep) zijn gegaan?

Het beleid Hbh+ is vooralsnog ongewijzigd. Wegwijs is samen met Hart voor de Zorg, KBO en FNV een 

pilot gestart waarin clienten op een andere manier geindiceerd worden. De leerpunten worden gebruikt 

om het beleid of de uitvoering daarvan te herijken. Met het uitvoeren van de pilot proberen we enerzijds 

recht te doen aan de uitspraak van de rechtbank en anderzijds aan de brief van de minister de Jonge 

waarin hij aangeeft met aanpassing te komen op de wet om resultaatgericht indiceren mogelijk te 

maken.

PvdA 43 Extra structureel budget jeugdhulp. Heeft u ook de berichtgeving van de VNG hierin verwerkt? https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/gemeentefonds

enbtwcompensatiefonds/nieuws/richtlijnvoorextramiddelenjeugdzorginbegroting 

Nee, deze is niet verwerkt omdat onzekerheid bestaat of deze gelden structureel worden. Daar zijn geen 

harde toezeggingen over gedaan. Voorzichtigheidshalve hebben we deze berichtgeving daarom niet 

verwerkt.

https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/gemeentefondsenbtwcompensatiefonds/nieuws/richtlijnvoorextramiddelenjeugdzorginbegroting



PvdA 44 Graag een overzicht van de panden die in beeld zijn voor de 2 miljoen euro duurzaamheidsmaatregelen Het gaat om gemeentelijk vastgoed dat de gemeente nog minimaal 10 jaar wil gebruiken. Op dit moment 

zijn de volgende panden hiervoor in beeld:

Panden waar de gemeente zelf de energierekening betaalt:

Herelsestraat 102 Heerle

Jadedijk 11

Molensingel 38

Nispenseweg 3b

Gewenten 40

Markt 1 

Panden die verhuurd worden en waar de huurder de energierekening betaalt:

Gezellelaan 45 

Kloosterstraat 19b Wouw 

Commandobaan 6 

De Stok 1 (zwembad) 

Kuisel 23 

Molenstraat 2

Ambrozijnberg 202

Gebouwen die niet meegenomen zijn omdat ze geen gemeentelijk eigendom zijn, we ze niet minimaal 10 

jaar willen gebruiken of op dit moment de besloten gebruiksperiode korter is dan 10 jaar:

Oostelijke Havendijk 13 a/b

Jan Vermeerlaan 198204

Fietsenstallingen (geen gemeentelijk eigendom)

Laan van Brabant 16

Oostelijke Havendijk 13

Bovendonk 111

Bloemenmarkt 12PvdA 45 Acht u de uitzondering op de verhoging van de tarieven met de inflatiecorrectie nog steeds houdbaar t.a.v. de reclamebelasting en parkeertarieven. Graag een 

toelichting.

De tarieven reclamebelastingen zijn vastgelegd in de verordeningen reclamebelasting Binnenstad en 

Bedrijventerreinen. Deze gelden tot en met 2021 resp. 2020. De opbrengsten worden 1 op 1 doorbetaald 

aan de Stichting Binnenstadsfonds en Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerreinen. 

Tariefsverhogingen leiden niet tot een extra opbrengst voor onze begroting. Wat betreft de 

Parkeerbelastingen is het zo dat de raad in de Kadernota 2017 heeft besloten om van de 2jaarlijkse 

verhoging van 7% af te zien en dat er dus geen verhoging plaatsvindt van de tarieven. Het is aan de raad 

om dit besluit te herzien.

PvdA 46 Ziet u mogelijkheden om de komende jaren de gemiddelde woonlasten van onze inwoners op het niveau van het landelijk gemiddelde te brengen. Graag een toelichting

waarom wel, waarom niet.

De berekening van de woonlasten is in grote mate afhankelijk van de tarieven afvalstoffenheffing en 

rioolheffing. Deze beide tarieven zijn weer gebaseerd op het vastgestelde beleid met betrekking tot de 

reiniging en riolering (VGRP). De OZB tarieven zijn ten opzichte van de landelijke tarieven in Roosendaal 

relatief laag. Voor de woonlasten huurders staat Roosendaal op plaats 373 en voor de woonlasten met 

eigen woning op plaats 247. Om de tarieven te brengen naar het niveau van het landelijk gemiddelde zal 

o.a. naar het beleid m.b.t. de reiniging en riolering moeten worden gekeken.

PvdA 47 U geeft aan dat in het jaar 2020 gewerkt wordt aan een betere ontsluiting van de wijk Tolberg door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg. Dit wekt bij onze fractie

enige verbazing nu de gemeenteraad nog bericht moet worden over de uitwerking van de motie ‘Werk maken van een beter bereikbaar Tolberg’. Kunt u ons die

uitwerking doen toekomen en waarop baseert u uw overweging dat er een nieuwe verbindingsweg zal worden aangelegd.

Uit de studie naar de ontsluiting van Tolberg uit 2019 blijkt een verbindingsweg richting de A58 het beste 

alternatief om de bereikbaarheid van Tolberg te verbeteren. In de motie wordt gevraagd de studie te 

actualiseren. Door de (vooraf onvoorziene) komst van het Bravis ziekenhuis naar de Bulkenaarlocatie 

wordt de ontsluiting Tolberg in breder perspectief gezien. Naast het belang van een betere ontsluiting 

van de wijk, speelt nu ook de bereikbaarheid van Bravis een belangrijke rol. Op dit moment worden 

bewoners geenqueteerd over de verbindingsweg. Parrallel hieraan worden de effecten van de 

verbindingsweg (maar ook van een ondertunneling Willem Dreesweg) op het omliggende wegennet 

berekend. 

PvdA 48 Heeft u al inzicht in de uitvoering van de motie inzake het ophalen van plastic afval. Graag een toelichting. Deze wordt meegenomen in het haalbaarheidonderzoek naar nascheiding.



PvdA 49 Op welke manier heeft u tot op heden en gaat u uitvoering geven in 2020 aan uw rol als Roosendaal Global Goals Gemeente – Gemeenten4GlobalGoals? We onderschrijven de 17 global goals en werken daar op verschillende manieren aan. Roosendaal is als 

Global Goalsgemeente aangesloten op het landelijke netwerk. De global goals raken aan alle 

portefeuilles van ons college. We hebben daarom niet één Roosendaalse Global Goalsagenda opgesteld, 

maar nemen dit mee in verschillende agenda's. Daarbij ligt op sommige global goals een sterkere nadruk, 

bijvoorbeeld op global goal 1 ("geen armoede"), 7 ("betaalbare en duurzame energie"), 11 ("duurzame 

steden en gemeenschappen") en 13 ("klimaatactie"). Dit betekent niet dat de andere global goals 

onbelangrijk zijn, maar voor sommige ervan is in Nederland en Roosendaal al veel gedaan. Op die 

onderwerpen is elders in de wereld nog veel te bereiken, maar is niet direct veel (meer) actie vanuit 

Roosendaal nodig. Roosendaalse aan global goals verbonden acties vindt u onder meer terug in ons 

actieplan Futureproof, in de Regionale Energiestrategie en in Roosendaal Natuurstad. Een ander 

voorbeeld van een product dat aansluit op de global goals is de duurzaamheidsmonitor. Via 

verschillende Raadsmededelingen hebben we u op de hoogte gehouden van de voortgang in deze 

dossiers; dit zullen we blijven doen. 

PvdA 50 Op welke wijze heeft u de motie Impuls Ruimtelijke adaptatie Roosendaal inmiddels verwerkt in uw begroting 2020? Heeft u onderzoek gedaan op welke wijze inwoners

kunnen worden gestimuleerd en geïnspireerd om hun tuinen groener in te richten, en heeft u daarbij de Operatie Steenbreek betrokken? Wat heeft u gedaan en gaat u

doen om de mogelijkheden de aanleg van groene daken effectief en actief te bevorderen? Wanneer is het actieplan ruimtelijke adaptatie gereed?

Wij hebben de motie Impuls Ruimtelijke Adaptatie Roosendaal verwerkt in de kadernota 2020 en in de 

programmabegroting 20202023 onder de noemer Roosendaal Natuurstad. Ruimtelijke adaptatie 

werken wij verder uit onder het plan Roosendaal Natuurstad en leggen dit plan in de eerste helft van 

2020 ter besluitvorming voor. Afgelopen jaren hebben wij inwoners betrokken met  de acties tegeleruit

boomerin en het vergroenen van schoolpleinen. Zonder dit direct onder de noemer Operatie 

Steenbreek te brengen sloegen deze acties goed aan. In Roosendaal Natuurstad zullen wij u nadere 

voorstellen doen om dit waar mogelijk uit te breiden. Vergroten van het klimaatbewustzijn is ook de 

reden waarom we werken aan Tiny Forests, waarom we voorbeeldtuinen hebben getoond in het kader 

van de week van ons water en waarom we een bewustwordingsactie hebben gedaan onder hoveniers, 

stratenmakers en tuinmaterialen handel. Onze nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen worden 

klimaatbestendig ingericht (de Hoogt, ’t Zand, Stadsoevers). Met de bouwers sturen wij op 

duurzaamheid en klimaatbestendigheid, via individuele adviesgesprekken bij losse kavelverkoop en bij de 

tenders van de beekblokken van Stadsoevers. We dagen de ontwikkelaars uit om stateoftheart 

aanbiedingen te doen op het gebied van energievoorziening, materiaalgebruik en waterhuishouding. 

Groene daken worden hierbij uitdrukkelijk besproken en inschrijvers moeten laten zien welke 

duurzaamheidsmaatregelen ze treffen. Ook bij de uitgifte van bedrijfskavels sturen wij op vasthouden, 

bergen en infiltreren van hemelwater op eigen terrein. Groene daken zijn daarbij een ruimtebesparende 

oplossing.

VLP/CDA 51 In 2020 worden de kwijtschelding beperkt van 13 naar 6 ledigingen. Is inzicht te krijgen hoeveel daadwerkelijke ledigingen de gezinnen met kwijtschelding daadwerkelijk 

hebben gedaan in 2018 en het eerste halfjaar 2019 en wat dit gekost heeft?



Vaste kosten per huishouden 

2020 2019 2018 2017 2016

Kosten voor het inzamelen restafval die niet in het variabele tarief zitten € 2,90 € 3,58 € 8,75 € 12,67 € 42,45

GFT € 34,33 € 32,55 € 31,60 € 32,12 € 35,03

GFT zakjes € 5,00

Papier € 12,59 € 4,18 € -1,26 € 3,25 € 2,37

Kunststof € 15,58 € 11,25 € 7,21 € 3,37 € 4,11

Textiel € -0,02 € -0,79 € -1,79 € -1,73 € -2,96

Glas € 0,73 € 0,55 € 1,32 € 1,56 € 0,12

Luierinzameling € 3,53

Milieustraat € 42,74 € 42,83 € 41,82 € 39,36 € 41,10

Kringloper € 3,85 € 2,71 € 1,59 € 2,20 € 2,20

Kosten Saverpas € 1,38

Kwijtschelding minima en chronisch zieken € 24,76 € 20,50 € 19,07 € 17,00 € 17,22

BTW compensatiefonds € 50,18 € 41,33 € 38,40 € 40,51 € 47,51

Communicatie € 6,95 € 6,41 € 7,37 € 7,84 € 3,43

Toezicht en Handhaving € 7,59 € 7,49 € 5,42 € 5,51 € 3,00

Opruimen illegale stortingen € 7,02 € 6,06 € 3,94 € 3,17 € 4,00

Heffingskosten BWB € 5,29 € 4,61 € 5,21 € 5,10 € 7,02

Loonkosten gemeente € 5,93 € 5,15 € 4,39 € 3,43 € 4,34

Projectkosten beleidswijziging € 1,17 € 1,17 € 1,17 € 1,17 € 1,17

Aanpassingen aan aanbiedplaatsen en grondstoffenparkjes € 1,46 € 1,46 € 2,35 € 2,41 € 2,38

Overige kosten zoals kerstbomeninzameling, KCA, juridische kosten, enz € 2,04 € 3,06 € 3,43 € 2,06 € 2,51

Teruggave €5, bekostigd uit voorziening € -5,00 € -13,11 € -5,00 € -5,00

Vast tarief € 230,00 € 181,00 € 175,00 € 176,00 € 217,00


