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1.

VLP

Wil graag de kredietrapportage per 31-12 ontvangen.

Deze rapportage is op 11-6 naar de griffie gestuurd.

2.

Roosendaalse Lijst

Pag. 8: Verklaring voor stijging aantal jongeren dat zonder
startkwalificatie onderwijs verliet (van 128 naar 171). Wat
wordt gedaan om een verbetering van de score te
bewerkstelligen?

De uitval piekt met name op MBO niveau 4. Eén van de oorzaken daarvan is groenpluk. De arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren flink
aangetrokken. Met een aantrekkende arbeidsmarkt kiezen jongeren er vaker voor om zonder startkwalificatie aan het werk te gaan. Ook
lijken steeds meer werkgevers jongeren al een baan aan te bieden zonder dat ze een diploma hebben. Uit het verleden blijkt dat er een
risico is dat jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald in economisch mindere tijden, weer als eerste op de stoep staan.
Het is daarom van belang om de weg naar diplomering niet voortijdig af te snijden en gezamenlijk in te zetten op het halen van een
diploma via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het Ministerie van OCW heeft met een aantal partijen, waaronder onze landelijke
branchevereniging INGRADO, in maart 2020 een intentieverklaring ondertekend om groenpluk tegen te gaan.
De jongeren die ongediplomeerd aan het werk zijn gegaan, lopen in deze Corona-periode een verhoogd risico om zonder baan te komen.
We verwachten een toename van het aantal VSV-ers, waarvoor de komende periode meer inzet van onze RMC Trajectbegeleiders, onze
participatiecoach en inzet van het maatwerktraject On My Way nodig zal zijn.

3.

Roosendaalse Lijst

Pag. 12: Verklaring voor de stijging van het aantal inwoners
dat zich thuis wel eens onveilig voelt. Wat wordt gedaan
om een verbetering van de score te bewerkstelligen?

Dit betreft het subjectieve veiligheidsgevoel. Het veiligheidsbeeld stellen wij altijd samen op basis van objectieve en subjectieve cijfers. De
meest recente cijfers geven aanleiding om niet stil te gaan zitten op dit thema. Om deze reden hebben wij u een ambitieus actieplan
Integrale Veiligheid 2020 voorgelegd. Tevens zijn wij bezig om de effectiviteit van maatregelen of interventies meetbaar te maken. Eind
van het jaar bieden wij u het actieplan 2021 aan met de meest recente cijfers die op dat moment beschikbaar zijn.

4.

Roosendaalse Lijst

Pag. 13: Verklaring voor de rapportcijfers Verhardingen en
openbaar groen. Beide scoren een onvoldoende (5,7). Wat
wordt gedaan om een verbetering van de score te
bewerkstelligen?

Het onderhoud van verhardingen en openbaar groen gebeurt op basis van beeldkwaliteit B en C. Hierop is ook het budget vastgesteld.
Uit de schouwen die worden uitgevoerd blijkt dat er geen noemenswaardige achterstanden zijn in het onderhoud en dat de vastgestelde
kwaliteitsniveaus worden gerealiseerd.
In de vastgestelde beheerkalender zitten tientallen projecten om de kwaliteit van de openbare ruimte een impuls te geven. Dit betreffen
projecten welke tegen de grens van het vastgestelde beeldkwaliteit schuren.
Middels de inzet van medewerkers voeren we het gehele jaar kleinschalig onderhoud uit om de vastgestelde beeldkwaliteit te handhaven.

5.

Roosendaalse Lijst

Pag. 8: Indicator aantrekkelijk ondernemings- en
vestigingsklimaat (aantal fulltime banen). Metingen
kennen stabiel stijgend cijfer. De laatste meting (2019) van
+ 296 blijft sterk achter op doelstelling van 2019 (+800).
Wat is de reden hiervan?

In de doelstelling voor 2019 zat de verwachte opstart verwerkt van twee grote distributiecentra, namelijk Lidl en Campus A58. Deze
hebben vertraging opgelopen.

6.

Roosendaalse Lijst

Pag. 10: Indicator volwassenen nemen deel aan
arbeidsproces. Bij % doelgroep Participatiewet blijft meting
2019 (54%) achter bij meting 2018 (74%) en doelstelling
2019 (75%). Hoe komt dat?

Het Werkplein levert het totaal aantal lopende activiteiten voor de inwoners van de gemeente Roosendaal die bij het Werkplein bekend
zijn. Hierbij wordt gefilterd op 1 activiteit per inwoner. Het kan dus zijn dat 1 inwoner meerdere activiteiten heeft, maar deze zijn niet in
dit percentage opgenomen.
Het verschil in percentages zit waarschijnlijk in opschoningsacties van het bestand. Het afgelopen jaar zijn veel oude openstaande
activiteiten die niet meer actueel waren afgesloten.

1

7.

Roosendaalse Lijst

Pag. 10: Indicator aantrekkelijk ondernemers-en
vestigingsklimaat. Aantal fulltime banen bij bestaande
bedrijven kent een doelstelling van 0. Lijkt ons niet
wenselijk. Is dit een vergissing?

Deze indicator wordt nog wel gerapporteerd, maar daar worden geen doelstellingen meer aan gekoppeld. Idem voor de indicator die het
totaal aantal banen weergeeft (bestaande en nieuwe vestigingen).
De reden hiervoor is dat in de Economische visie ‘Verbinden, vernieuwen en uitdagen’ op p.24 gekozen werd voor de indicator aantal
banen per 1.000 inwoners (15-74 jaar). De doelstelling hiervoor is dat we deze indicator voor Roosendaal gelijk brengen op het landelijk
gemiddelde. Voor 2019 bedraagt deze waarde voor Roosendaal 659,6; het landelijk gemiddelde voor 2019 bedraagt 677.

8.

Roosendaalse Lijst

Pag. 11: Indicator actuele thuiszitters. Metingen vanaf
2016 t/m 2019 blijft jaarlijks onder de 10. Waarom is
doelstelling 2019 dan toch opgehoogd naar 20. Geen
positieve doelstelling derhalve.

De ophoging is gebaseerd op de cijfers uit de artikel 25-rapportage. Deze lieten een tendens zien gedurende afgelopen jaren waar nu een
gemiddelde van is genomen.

9.

Roosendaalse Lijst

Pag. 11: Kindermishandeling. Doelstelling 2019 (174) lijkt
onjuist gezien eerdere en duidelijk lagere metingen (in
2019 zelfs 18). Klopt dat?

In het jaarverslag 2019 van Veilig Thuis (pag. 12) is een overzicht opgenomen van het aantal onderzoeken per gemeenten in 2019. Voor
Roosendaal zijn dat 18 onderzoeken op een totaal van 101 onderzoeken voor 16 gemeenten. De doelstelling lijkt inderdaad onjuist.

10.

Roosendaalse Lijst

Pag. 11: Schuldhulpverlening Traverse: meting 2019 (48)
lijkt sterk achter bij eerdere metingen en ook doelstelling
2019 (110). Wat is de reden dat 2019 laag is?

De daling van het aantal trajecten wordt veroorzaakt door de wijziging van aanbieder per 1 januari 2020 (Plangroep in plaats van
Kredietbank West-Brabant). Aanmeldingen die in de laatste maanden van 2019 binnen zijn gekomen, zijn in januari 2020 door de
Plangroep opgepakt. Hiervoor is gekozen vanwege de wachttijden van 5 à 6 weken bij Kredietbank West-Brabant. In januari vond daarom
een verhoogd aantal intakes plaats welke binnen enkele dagen in behandeling zijn genomen door de nieuwe aanbieder Plangroep.

11.

Roosendaalse Lijst

Pag. 17/pag. 187: Wat opvalt is stijging langlopende
leningen van 25 mln en 3,4 mln bij BNG. Wat is de reden
hiervan? Dit is ook de enige grote afwijking in de balans
(vergelijking begin en eindstand) op pag 16.

Op 2 oktober 2019 heeft de consolidatie plaatsgevonden van korte termijn financieringsmiddelen naar lange vaste financieringsmiddelen
door het aantrekken van 25 mln. De lening van 3,4 mln. is ten behoeve van de aankoop Mariadal afgesloten.

12.

Roosendaalse Lijst

Pag. 40: Doorcentralisatie onderwijshuisvesting. Duurt vrij
lang. Reden is verschil van inzicht is tussen schoolbesturen
en gemeente. Wat zijn de discussiepunt(en)?

De grote discussiepunten zijn de grondslag voor jaarlijkse indexering, de kosten voor sloop en tijdelijke huisvesting en met name het
eigenaarschap en bijbehorende kosten en verantwoordelijkheden van de gymnastiekgebouwen en -lokalen.

13.

Roosendaalse Lijst

Pag. 174: Bestemmingsreserve investeringsimpuls meer
specifiek de binnenstad; hiervan is in 2019 niks besteed.
Klopt dat en waarom niet?

Dat klopt. De reguliere budgetten waren toereikend.

14.

Roosendaalse Lijst

Pag. 145: Er wordt gesproken over niet gedekte uren. Er is
sprake van een verlies van 710.000 euro. Graag een
verduidelijkende toelichting hierop.

Een aantal jaren terug zijn we als gemeente geconfronteerd met het aflopen van diverse grondexploitaties. Dus de ruimte om uren toe te
rekenen aan de grondexploitaties is in de loop van de afgelopen jaren gedaald. Het niet kunnen toerekenen van deze uren is ook
begrotingstechnisch verwerkt.
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15.

Roosendaalse Lijst

Vergelijking Roosendaal met Landelijk, opvallende
afwijkingen, pagina 85:
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners:
2,7 versus 2,2
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners:
5,9 versus 4,8
Diefstal uit woningen per 1.000 inwoners:
3,5 versus 2,5
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners:
149 versus 119

Het betreffen indicatoren uit 2018, deze cijfers zijn reeds achterhaald. Het is belangrijk om de cijfers op een juiste manier te duiden. Veel
ligt in het feit dat de politie op een eenduidige wijze registreert. Dat is tevens de reden waarom in de commissievergadering van januari
een presentatie vanuit de teamleiding van de politie is gegeven met cijfers én duiding.

WMO-clienten met maatwerkvoorziening:
760 versus 610

Het hebben van relatief meer maatwerkvoorzieningen Wmo is niet per definitie negatief. Andersom kan geredeneerd worden dat er dus
gemeenten zijn die tekort schieten in de ondersteuning van hun inwoners.
Los van dat de wijze van registratie van voorzieningen verschillend is bij gemeenten, lijkt het onderliggende verschil met name te
herleiden tot het aantal indicaties op maatwerkvoorzieningen op gebied van hulpmiddelen/vervoer. De grootste component hierin is de
deeltaxi. Een groot deel van de inwoners die in het verleden een deeltaxipas heeft gekregen maakt hier in de praktijk geen gebruik van. Zij
staan echter in Roosendaal nog steeds geregistreerd als client met een maatwerkvoorziening. Dit vertroebelt de cijfers. Wegwijs zal een
proces opstarten om in contact te treden met de groep cliënten die (pre Corona) langdurig geen gebruik heeft gemaakt van de deeltaxi.

Nw gebouwde woningen per 1.000 woningen:
1,8 versus 8,6

Het aantal opleveringen van woningen heeft in 2017 en 2018 een dip gehad. Aan de hoeveelheid opleveringen gaat een bepaalde
hoeveelheid aan initiatieven, aanvragen en bouwvergunningen vooraf. Meestal gaat er 2 tot 5 jaar aan planvorming en procedures vooraf
aan een uiteindelijke oplevering. Initiatieven worden vanuit de markt gegenereerd. We zien ook dat plannen soms in procedures worden
opgehouden.
Roosendaal heeft op basis van de Woonagenda en Woningbouwprogrammering een nieuwbouwprogramma van circa 225 woningen per
jaar nodig. Over de afgelopen 10 jaar zijn er circa 220 woningen per jaar opgeleverd.

Woonlasten eenpersoons HH:
759 versus 669
Woonlasten meerpersoons HH:
791 versus 739

Het verschil in woonlasten wordt veroorzaakt door de rioolheffing. Alleen deze is in Roosendaal hoger dan het landelijk gemiddelde. De
OZB-tarieven zijn in Roosendaal juist lager dan het landelijk gemiddelde. De afvalstoffenheffing is voor meerpersoonshuishoudens in
Roosendaal lager; voor eenpersoonshuishoudens is de afvalstoffenheffing nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Graag een verklaring voor deze opvallend negatieve
afwijkingen en wat de uitgezette acties zijn om meer in lijn
te komen met de landelijke cijfers.
16.

Roosendaalse Lijst

Pag. 88: Waarom behoort een kinderboerderij
(Ambrozijnberg 202) tot de kernportefeuille Vastgoed?
Voldoet toch niet aan de daartoe gestelde criteria?

Dit is gebaseerd op besluitvorming in 2010. De gesloten contracten hebben een looptijd tot 2030.
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17.

Roosendaalse Lijst

Pag. 200: Nagekomen posten over 2018 zorgen voor een
tegenvaller van 660.000 bij voorzieningen in natura jeugd.
Wat betreft dit? Was dit niet voorzien?

Nagekomen facturen die betrekking hebben op de zorg bedragen over 2018 in totaal € 260.000. Deze facturen waren niet bekend bij het
opstellen van de jaarrekening. De zorginstellingen werken vanaf 2019 met een door de regio West-Brabant West opgesteld
administratieprotocol. Daarnaast zijn er ook landelijke afspraken waarbij zorginstellingen de mogelijkheid hebben om tot jaren later nog
te kunnen factureren. Dit betreffen bijvoorbeeld landelijke transitie arrangementen. Hier moeten we als regio en gemeente wel aan
voldoen, maar de directe invloed is zeer beperkt.
Het resterende bedrag, € 400.000, betreft verlenging van arrangementen en nieuwe arrangementen, met name in hoogcomplexe zorg en
woonzorg. Dit betreft arrangementen die gemiddeld tussen de € 80.000 en € 100.000 per stuk kosten.

18.

Roosendaalse Lijst

Pag. 208: Minder uitgaven aan portokosten van € 71.000,-.
Verdergaande digitalisering is toch voorzienbaar? Waarom
dan toch zo hoog begroot?

Het klopt dat verdergaande digitalisering lagere portokosten betekent. Onze ervaring is dat we jaarlijks ook nog wel te maken kunnen
krijgen met bulkaanschrijvingen richting burgers/ondernemers over een actueel onderwerp. Bij de begroting van de post portokosten
hebben we hier rekening mee gehouden. Echter in 2019 zijn er heel weinig van deze bulkaanschrijvingen geweest. Voor 2020 is het bedrag
dan ook lager begroot.

19.

Roosendaalse Lijst

Pag. 209: In afwachting van de nieuwe huurovereenkomst
met het schoolbestuur is de huur over 2019 voor de brede
school Zwanenhof (€ 88.000) niet in rekening gebracht.
Waarom zo lang gewacht met de huurovereenkomst?

De huurovereenkomst betreft afstemming tussen 3 partijen, waarbij afspraken vanuit het verleden moeten worden opgezocht, getoetst
en verwerkt. Bij elk van deze stappen is een investering van tijd en deskundigheid nodig van zowel de gemeente als KPO en Kober.
Gesprekken zijn inmiddels zover gevorderd dat een laatste juridische toets wordt uitgevoerd en de nieuwe afspraken en overeenkomsten
met terugwerkende kracht kunnen worden geëffectueerd.

20.

Roosendaalse Lijst

Pag. 210: Extra energielasten en waterverbruik op
sportpark Hulsdonk en Vierhoeven. Verenigingen betalen
toch zelf hun energie/water? Zo nee, voor welke clubs
betaalt de gemeente deze lasten nog?

Buitensportverenigingen op de sportparken betalen zelf hun verbruik van energie en water. Op de sportparken Hulsdonk en Vierhoeven
zijn meerdere verenigingen gehuisvest en een aantal is aangesloten op het gemeentelijke energienetwerk. Zij betalen maandelijks een
vast voorschot aan de gemeente. Dat voorschot is gebaseerd op eindafrekening van het verbruik van het vorige jaar. De gemeente zelf
betaalt de energie voor een groot deel op basis van werkelijk verbruik. Er kan dus een verschil ontstaan in de kosten die dit jaar gemaakt
worden en de voorschotten die gebaseerd zijn op het voorgaande jaar. Dat verschil komt tot uiting in het jaarrekeningresultaat.

21.

Roosendaalse Lijst

Pag. 212: I.v.m. vertrek BOM aan de Leemstraat 6 en
stoppen samenwerking is een afkoopsom afgesproken van
300.000 euro te betalen in 2021. Waar is (de hoogte van)
deze afkoopsom op gebaseerd?

Deze som is in onderling overleg met de BOM bepaald.

22.

Roosendaalse Lijst

Pag. 215: Extra inzet ambtenaar vanwege calamiteiten (€
106.000) sanering en asbestverwijdering. Kunnen deze
kosten niet worden doorberekend? Idem voor de extra
begeleiding OMWB voor € 37.000.

De kosten voor de ambtenaar van dienst worden doorberekend en verhaald op de veroorzaker als deze bij de gemeente bekend is.
Alleen directe kosten met betrekking tot het afhandelen van de calamiteit komen voor rekening van de veroorzaker. Andere verplicht te
maken kosten komen niet voor verhalen in aanmerking. Dit is juridisch bepaald.
Bij calamiteiten kan ook de OMWB ingeschakeld worden. Dit zijn werkzaamheden, die buiten het werkprogramma vallen. Ook hier geldt
dat deze kosten verhaald worden, voor zover dat mogelijk is.

23.

Roosendaalse Lijst

Pag. 217: Een boete door de arbeidsinspectie vanwege en
bedrijfsongeval: € 29.000. Wat is er gebeurd en vanwaar
de boete?

Er heeft een bedrijfsongeval plaatsgevonden op de gemeentewerf in Roosendaal. Door het loskoppelen van de houtsnipperkar is de
steunpoot afgebroken. De dissel van de kar is op de voet terechtgekomen van de medewerker die daardoor een deel van zijn voet moet
missen. De boete is uitgedeeld na onderzoek van de inspectie, die heeft geoordeeld dat de lasconstructie van de steunpoot van de kar niet
in orde was. De constructeur van deze kar is jaren geleden gestopt met het constructiebedrijf, maar de inspectie heeft voor dit
bedrijfsongeval de gemeente een boete opgelegd.
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24.

Roosendaalse Lijst

Pag. 219: Bij reiniging een lagere opbrengst van € 225.000
mede vanwege oninbaar verklaringen. Wanneer wordt een
post oninbaar verklaard en hoe kan dit zoveel zijn? Graag
een specificatie.

Een post kan om verschillende redenen oninbaar verklaard worden. Het betreft voornamelijk faillissementen, wettelijke schuldsanering,
vertrokken naar buitenland (of naar een onbekende bestemming), het ontbreken van verhaalsmogelijkheden of indien een beslaglegging
niet zinvol is. De oninbaarverklaringen hebben ook betrekking op belastingschulden die in eerdere jaren zijn ontstaan en in 2019 oninbaar
zijn verklaard.

25.

Roosendaalse Lijst

Pag. 222: Individuele voorzieningen natura Jeugd:
uitvoering vindt grotendeels plaats in 2020 waardoor er nu
een voordeel is ontstaan van € 1.125.000. Betekent dit dat
we dan in 2020 een nadeel op deze post hebben ter
hoogte van dit bedrag?

In 2020 zal er geen nadeel ontstaan. Dit betreft het landelijke Actieprogramma Zorg voor Jeugd. Deze middelen worden door de gemeente
Roosendaal beheerd als zijnde kassier voor de regio West-Brabant West. Hiermee wordt invulling gegeven aan het programma Jeugd en
Veiligheid. De resterende middelen in 2019 worden ingezet om het programma verder uit te voeren. Het totale bedrag van 2 miljoen euro
wordt uitgekeerd door het rijk in gelijke delen voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

26.

Roosendaalse Lijst

Pag. 222: Nagekomen facturen voor jeugdzorg uit 2018
voor een bedrag van € 260.000. Was dit niet voorzien of
bekend? Wat voor facturen waren dit? Is dit niet in strijd
met de BBV-voorschriften?

Zie antwoord bij vraag 17.

27.

Roosendaalse Lijst

Pag. 222: Verlenging en nieuwe arrangementen voor €
400.000 extra kosten. Graag een verklaring en specificatie.

Vanaf de invoering van de arrangementensystematiek wordt de werkwijze voortdurend geëvalueerd en aangescherpt. Dit heeft tot gevolg
dat gedurende het jaar arrangementen worden aangepast dan wel verlengd. Er is ook een kwaliteitsmonitor ontwikkeld waarbij de eerste
inschatting van zorgbehoefte (First Time Right) een beoordelingscriterium is. Deze monitor is inmiddels voldoende gevuld om deze te
gebruiken voor een goede sturing. Dit betreft dure arrangementen, waarbij een aanpassing kan leiden tot een aanzienlijke verhoging.

28.

Roosendaalse Lijst

Pag. 238: Niet in rekening gebrachte huur Vlindertuin €
88.000. Waarom was de huurovereenkomst er nog niet?
(zie ook onze vraag 19)

Dit betreft inderdaad dezelfde vraag en hetzelfde antwoord als vraag 19.

29.

Roosendaalse Lijst

Brede school Zwanenhof en de Vlindertuin (zie onze vragen Betreft inderdaad dezelfde school. Oude benaming was Zwanenhof; nieuwe benaming Vlindertuin. Abusievelijk is de naam op één plaats
19 en 28) kennen eenzelfde verklaring van € 88.000 niet in niet
rekening gebrachte huur. Waarom gebruikt u verschillende aangepast.
schoolnamen voor ogenschijnlijk hetzelfde feit?

30.

Roosendaalse Lijst

Pag. 239 Grexen: achterblijven van uitgifte gronden €
12.827.000. Wat is de verklaring hiervoor? Graag een
specificatie/opbouw van dit bedrag.

De verkopen waren geraamd conform de grondexploitaties bij de jaarrekening 2018. De toen bekende opties zijn in de vertraging
gekomen en komen in de volgende jaren. Ook is een potentieel grote klant afgehaakt, mede door de huidige crisis. Dit heeft voornamelijk
betrekking op de bedrijventerreinen. De gronduitgifte van Stadsoevers is ook vertraagd.
Er treedt uitsluitend een vertraging op, waarvan de gevolgen in de nu voorliggende grondexploitaties zijn verwerkt.

31.

Roosendaalse Lijst

Pag. 246: Grondverwerving Bulkenaar kost 15 miljoen in 3
jaar. Zijn dit uiteindelijk ook kosten voor de gemeente of
worden er zaken doorgerekend naar de gebruiker (Bravis)
en zo ja, hoeveel, zo nee, waarom niet?

De wijze van verrekening van kosten wordt nog onderwerp van gesprek. Daarbij zijn er in principe twee mogelijkheden: verkoop van de
benodigde gronden voor de ontwikkeling van het ziekenhuis of het in erfpacht uitgeven van de benodigde gronden.
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32.

Roosendaalse Lijst

Pag.5 Resultaatbestemming: waar wordt het bedrag van €
668.000 (decentralisatie-uitkering transformatie middelen
jeugd) specifiek voor ingezet en blijft overheveling ieder
jaar mogelijk?

De transformatie middelen Jeugd komen voort uit het rijks Actieprogramma Zorg voor Jeugd, ook WBW heeft middelen toegekend
gekregen voor een meerjarig transformatieplan, opgesteld voor de periode 2018 t/m 2020. In het WBW transformatieplan is de actielijn
‘Jeugdigen beter beschermen’ uit de strategie Veiligheid nader uitgewerkt in een plan van aanpak. De ontwikkeling van Veiligheidsteams,
het verkorten van de jeugdbeschermingsketen, de doorontwikkeling van Jeugdzorg+ en beschermingstafel zijn de onderwerpen die zijn
opgenomen in het plan van aanpak. Roosendaal ontvangt deze middelen voor de 9 gemeenten van de Jeugdregio WBW. Het
transformatieplan is in totaal 2 miljoen euro. Dit is uitgekeerd in gelijke delen voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020. Overheveling kan na
resultaatbestemming door de gemeenteraad zolang de middelen nog niet zijn besteed.

33.

VLP

Een fors bedrag aan openstaande debiteuren van 90 dagen
en meer van 2,1 miljoen. Waaruit bestaan vnl. deze
openstaande posten en wat is het risico op oninbaarheid
van deze posten?

De openstaande posten zijn relatief veel kleine bedragen. Een aantal hogere posten bestaan onder meer uit huur en een koopsom grond.
Het risico op oninbaarheid per 31 december 2019 is per debiteur bepaald door de invorderingsambtenaar. Het percentage van
oninbaarheid varieert van 2% tot 95%.

34.

VLP

Dividenduitkering Saver 2018. Hierover lezen we niets in
de jaarrekening? Is over de dividenduitkering 2018 door de
aandeelhouders al een besluit genomen, en zo ja wat
betekent dit voor de gemeente?

Eind juni 2020 wordt in de AvA van Saver NV hierover gesproken en een besluit genomen. De uitkomst laat zich nu nog niet voorspellen.

35.

VLP

Een nadeel a.g.v. doorberekening loonkosten rendabele
onderdelen (pagina 201). Waarom heeft er a.g.v. het
hogere CAO akkoord geen her-calculatie plaatsgevonden?

Aan het begin van het nieuwe jaar wordt een uurtarief bepaald waarmee de rendabele werken worden belast. In het tarief voor 2019 was
een aanname gedaan voor de verwachte CAO-stijging. De uiteindelijke CAO-stijging was hoger. In de rendabele werken/kredieten wordt
bij de bepaling van de benodigde kredietruimte rekening gehouden met dit tarief. Indien er eind 2019 een hercalculatie had plaats
gevonden, waren deze rendabele werken allen hoger belast en waren er tekorten ontstaan op meerdere kredieten. Om dit te voorkomen
is het nadeel op 1 plaats in de jaarrekening van 2019 genomen. Voor 2020 en volgende jaren wordt deze systematiek nogmaals tegen het
licht gehouden om een nadeel op de doorberekende salariskosten te voorkomen.

36.

VLP

Hogere kosten voor gas en elektra op de sportparken
Hulsdonk en Vierhoeven. Wat is de oorzaak hiervan?

Een deel van de hogere kosten bestaat uit BTW op sportpark Vierhoeven, als gevolg van de herziening van het btw-regime wegens de
verruiming van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 voor sportaccommodaties in Nederland. Dit was nog niet in de begroting
verwerkt. In 2019 is er een grote afrekening 2018 van gas voor Hulsdonk en Vierhoeven in rekening gebracht. Per 1 januari 2019 is de
gemeente van gasleverancier gewisseld en de oude leverancier heeft de eindafrekening 2017 niet op de werkelijke standen gebaseerd.
Deze afrekeningen vielen lager uit en leidden tot een overschot in de jaarrekening 2018. Deze verbruiken zijn in 2019 wel gefactureerd en
leiden dan tot een tekort. Op sportpark Hulsdonk is het elektraverbruik hoger dan begroot was. Voor een deel zou het energieverbruik
wat hoger kunnen uitvallen door de intensivering van gebruik van verlichte velden: eind 2018 zijn er twee natuurgrasvelden omgevormd
naar kunstgrasvelden maar dit is niet met zekerheid te zeggen.

37.

VLP

Pag. 212: Hoeveel subsidie heeft het City Marketing Bureau Voor het subsidiejaar 2019 zijn alleen nog voorschotten betaald. Er is in totaal € 664.548 aan voorschotten uitbetaald in 2019. De subsidie
in 2019 daadwerkelijk ontvangen?
is nog niet definitief vastgesteld. Dat gebeurt in 2020 op basis van de in te dienen verantwoording.

38.

VLP

Op diverse programma’s lezen we nabetalingen van salaris
en overuren (te krappe formatie?). Gaarne een toelichting
hierop.

In de salarisbegroting worden geen overuren geraamd. Daarnaast zijn in 2019 een aantal bevorderingen naar uitloopschaal gecorrigeerd.
Dit ging ook over voorgaande jaren. Volgens de richtlijnen van het spoorboekje zitten er in de begroting 1% Cao en 0,4 % bevorderingen.
De 0,4% is voldoende om deze bevorderingen op te vangen. Omdat de salarisbegroting in delen wordt doorbelast, was op onderdelen de
salarisbegroting niet toereikend. Op de totale salarisbegroting is dit wel toereikend. Dit was eenmalig en niet structureel.
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39.

VLP

Een voordeel van 455k inzake positief jaarrekening
resultaat 2019. Zijn alle jaarrekeningresultaten van alle
gemeenschappelijke regelingen in de jaarrekening 2019
verwerkt, en zo ja wat is dan het totaalbeeld hiervan?

Alleen de jaarrekeningresultaten van de gemeenschappelijke regelingen die op het moment van opstellen van de jaarrekening al bekend
zijn, worden in onze jaarrekening verwerkt. Omdat het resultaat van WVS fors positief is, is deze zichtbaar bij de belangrijkste verschillen.
Voor een compleet overzicht van de jaarrekeningresultaten van de gemeenschappelijke regelingen wordt u verwezen naar het
raadsvoorstel over de zienswijzen op de begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen. Daarin wordt ook een overzicht
gegeven van de jaarrekeningresultaten 2019 van de gemeenschappelijke regelingen.

40.

VLP

Pag. 216: De Wielerexperience is in 2018 geopend en het
beheer heeft in deze beginjaren wat extra aandacht nodig
valt te lezen op pagina 216. Als u dit al wist, waarom zijn
hiervoor dan geen extra middelen opgenomen in de
begroting?

Bedoeld is dat de WER een nog jonge voorziening is waarbij “going concern” is gebleken dat er op onderdelen meer moest gebeuren dan
vooraf ingeschat was. Op voorhand was nog niet geheel duidelijk hoe de situatie zich ging ontwikkelen. De gevolgen van de droogte op de
beplanting en de noodzaak tot extra voorzieningen op het park hebben zich in de loop van het afgelopen jaar aangediend en een
belangrijk deel van de kosten is in de tweede helft van het jaar gemaakt.

41.

VLP

Pag. 233: Tevens zijn de panden aan de Gastelseweg
verkocht (200k) deze opbrengst is in de
bestemmingsreserve vastgoed gestort In werkelijkheid
wordt 70k gestort. Wat is de extra afschrijving? Gaarne een
toelichting.

De extra afschrijving bedroeg € 130.000. Reeds bij de aankoop van deze panden in 2018 is een taxatierapport gemaakt, waaruit een
verwachte opbrengst € 130.000 werd bepaald. Dit is ook de waarde die voor deze panden in de balans opgenomen moest worden. Op het
moment van verkoop dient deze boekwaarde uit de balans verwijderd te worden middels een extra afschrijving.

42.

VLP

Pag. 234: Er hoeft niet te worden afgeschreven op
Mariadal. Heeft dit in de begroting nog effect op de
storting in de bestemmingsreserve verbouw-nieuwbouw
Stadskantoor?

Op aangeven van de accountant dient er niet afgeschreven te worden op Mariadal. Dit heeft tot gevolg dat de geraamde onttrekkingen in
de jaren 2019 tot en met 2021 niet plaatsvinden. De geraamde storting in 2021, ter hoogte van de gerealiseerde onttrekkingen 2019 t/m
2021, vindt ook niet plaats.

43.

VLP

Pag. 243/244: In hoeverre is van geheimhouding van cijfers
m.b.t. het HUIS van Roosendaal nog sprake nu de
bouwkosten, tijdelijke kosten huisvesting en digitalisering
staan vermeld op pagina 243 en 244?

Geheimhouding is van kracht tot na de gunning van het werk.

44.

VLP

Kosten overhead afval 235k. Gaarne een onderbouwing
van dit bedrag.

Naast de directe kosten wordt een bedrag aan indirecte kosten toegerekend aan de kosten van afval. Hieronder vallen de overheadkosten.
Overheadkosten worden sinds de invoering van het nieuwe BBV onder Ondersteuning Organisatie (in programma 1) geboekt. Daarvan
wordt een deel toegerekend aan de zogenaamde rendabele onderdelen van de begroting, waaronder afval.
Het werkelijke bedrag aan overheadkosten in de jaarrekening 2019 is overigens gelijk aan het geraamde bedrag in de begroting 2019.

45.

PvdA

Wat is de verklaring voor het achterblijven van de
ontwikkeling van de fulltime banen bij bedrijven in de
gemeente. (doelstelling 2019: +800, werkelijk + 296) .Vorig
jaar gaf u aan dat de reden was, dat de ontwikkeling van
het aantal (fulltime) banen bij bedrijven in onze gemeente
significant achterblijft bij de doelstelling 2018, omdat werd
aangenomen dat het Lidl-distributiecentrum volledig
operationeel zou zijn en de campus A58 in ontwikkeling.

De opstart van Lidl-distributiecentrum en campus A58 zijn vertraagd en is de belangrijkste verklaring voor het achterblijven van deze
ontwikkeling.
Ter aanvulling wijzen wij u erop dat we afscheid genomen hebben van het bepalen van absolute doelstellingen voor het aantal fulltimebanen, of het nu in bestaande vestigingen is of totaal (bestaande en nieuwe vestigingen ).
Dit staat vermeld in de economische visie ‘ Verbinden, vernieuwen en uitdagen’, p 24 waar we kiezen voor het aantal banen per 1000
inwoners (15-74 jaar). De doelstelling daarvoor is om dit aantal gelijk te brengen aan het landelijk gemiddelde. Voor 2019 bedraagt deze
waarde voor Roosendaal 659,6, het landelijk gemiddelde voor 2019 bedraagt 677.
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46.

PvdA

Wat is de stand van zaken m.b.t. het Lidldistributiecentrum?

Het Lidl DC is tot nadere berichtgeving niet operationeel.

47.

PvdA

Wat is de stand van zaken m.b.t. de campus A58?

De hoorzitting inzake de bezwaar- en beroepsprocedure is gepland op 13 juli 2020. Op basis van deze uitkomst wordt het vervolgproces
nader bepaald.

48.

PvdA

Wat gaat u doen om de werkgelegenheid in Roosendaal te
bevorderen?

Als gemeente dragen we bij aan het bevorderen van de werkgelegenheid door bijvoorbeeld te werken aan onze aantrekkelijkheid voor
bedrijven, het faciliteren van ondernemerschap en het verbinden van werknemers/werkzoekenden en werkgevers. We doen dit o.a. door
de inzet van adaptief accountmanagement en het creëren van ruimte voor innovaties.
Daarnaast zetten we, samen met partners in de regio, in op het zo goed mogelijk laten functioneren van de arbeidsmarkt in het licht van
de coronacrisis. Zo werken we met het Regionaal Werkbedrijf aan diverse initiatieven op dit vlak, zoals het samenbrengen van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt met behulp van een virtueel mobiliteitscentrum.
Hiermee bouwen we voort op de pijlers en acties zoals beschreven in het Economische Koersdocument 2019-2022 en de Actieagenda
Arbeidsmarkt 2019-2022.

49.

PvdA

Vorig jaar gaf u aan dat er dieper onderzoek nodig is om te
weten te komen waarom het aantal (fulltime) banen bij
opgeheven bedrijven significant hoger is dan de
doelstelling. Ook afgelopen jaar zijn er veel meer banen (1.121) verdwenen dan de doelstelling (-500).

Wij kunnen dit niet verklaren en gaan dat ook niet verder onderzoeken . De reden hiervoor is dat wij afscheid genomen hebben van het
bepalen van absolute doelstellingen voor het aantal fulltime-banen, of het nu in bestaande vestigingen is, opgeheven vestigingen of totaal
(bestaande en nieuwe vestigingen).
Dit staat vermeld in de economische visie ‘Verbinden, vernieuwen en uitdagen’, p. 24, waar we kiezen voor het aantal banen per 1.000
inwoners (15-74 jaar). De doelstelling daarvoor is om dit aantal gelijk te brengen aan het landelijk gemiddelde. Deze indicator is
beleidsmatig meer relevant voor een aantrekkelijk ondernemers –en vestigingsklimaat en omvat de drie vorige indicatoren.

Kunt u dit nu wel toelichten? Graag een uitleg. Zo niet,
gaat u dit dieper onderzoeken?

50.

PvdA

Philipslaan 63 (gezamenlijk eigendom van de gemeente en
Alwel). De verkoop van de locatie is de
verantwoordelijkheid van Alwel. Vorig jaar gaf u aan dat er
gesprekken worden gevoerd over een mogelijke invulling
van deze locatie. Verwacht wordt dat hier in het derde
kwartaal 2019 meer informatie over bekend zal zijn.
Wat is de stand van zaken?

De gemeente en Alwel zijn in gesprek over de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden en de wijze van verkoop. Wanneer hierover
overeenstemming is kan het pand verkocht worden.

51.

PvdA

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting. Bij de begroting Deze is via de Najaarsbrief 2019 gestort in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.
2019 is de inschatting gemaakt dat deze doordecentralisatie
een structurele last met zich mee zal brengen van circa €
600.000.
Kunt u aangeven wat hiermee is gebeurd over 2019?
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52.

PvdA

Via een amendement heeft de gemeenteraad uit het
begrotingsoverschot 2019 van € 83.500 een bedrag van €
50.000 toegevoegd aan Programma 1 Besturen &
Samenwerken (beleidsveld Integrale veiligheid) ten
behoeve van meer armslag voor extra inzet voor onder
meer het tegengaan van illegale afvaldump en het
tegengaan van overlast in brede zin in onze wijken en
dorpen.
Kunt u aangeven waar de besteding daarvan is terug te
vinden in de Jaarstukken?

Dit bedrag is eenmalig toegevoegd aan het budget van integrale veiligheid, er is destijdse extra capaciteit ingehuurd in de vorm van een
afvalcoach. Vanaf heden is het bedrag structureel opgenomen binnen het budget van beheer.

53.

PvdA

Het veiligheidsgevoel is in 2019 afgenomen, meer inzet
nodig?

Dit betreft het subjectieve veiligheidsgevoel. Het veiligheidsbeeld stellen wij altijd samen op basis van objectieve en subjectieve cijfers. De
meest recente cijfers geven aanleiding om niet stil te gaan zitten op dit thema. Om deze reden hebben wij u een ambitieus actieplan
Integrale Veiligheid 2020 voorgelegd. Tevens zijn wij bezig om de effectiviteit van maatregelen of interventies meetbaar te maken. Eind
van het jaar bieden wij u het actieplan 2021 aan met de meest recente cijfers die op dat moment beschikbaar zijn. Hierin zullen we tevens
onze ambities ten aanzien van het verhogen van het veiligheidsgevoel kenbaar maken en ingaan op de benodigde inzet.

54.

PvdA

Woongebied/bedrijventerrein Bulkstraat Wouw. Van de
beschikbare kavels voor bedrijf en woning is er nog maar
één verkocht. We hebben vernomen dat u afstand doet
van de eis bedrijf én woning voor deze kavels.
Klopt dit en is dit afgestemd met omwonenden die een
bepaalde verwachting hebben over de Bulkstraat?

De eis van woning en bedrijfskavel samen is niet als zodanig verwerkt in het bestemmingsplan. Dit door uw raad vastgestelde plan biedt
ook de mogelijkheid van uitsluitend een bedrijf.

55.

PvdA

Spoorzone Moerdijk-Halderberge-Roosendaal.
Waardoor is er vertraging opgetreden in de uitvoering van
de maatregelen Spoorzone MHR?

De vertraging is een rechtstreeks gevolg van nieuwe regelgeving binnen ProRail inzake het niet langer toestaan van maatregelen derden
op gronden van ProRail. Dit heeft in augustus 2019 tot een abrupte stagnatie geleid in de voortgang van de voorbereidingen aanbesteding
civieltechnische maatregelen. In het voorafgaande proces had ProRail haar medewerking nog verleend aan de voorbereidingen en eerste
uitwerking van deze maatregelen. Na bestuurlijke inmenging van de 3 gemeenten richting directie ProRail-Zuid is de impasse doorbroken
en kan er een gefaseerde realisatie van maatregelen gaan plaatsvinden medio 2020.

Nagekomen vragen
56.

Roosendaalse Lijst

Kunt u het tekort (extra bijbetaling) op beschermd wonen
van €220.000 toelichten? Is dit een structurele of
eenmalige post?

Het tekort is ontstaan ondanks dat de compensatie van het rijk aan Bergen op Zoom als centrumgemeente is verstrekt. Bij de afrekening
blijkt dat Bergen op Zoom een deel van de kosten uit 2018 in 2019 heeft geboekt. Bij de overgang naar een nieuw ICT-systeem is dit buiten
beeld gebleven. Volgens het convenant Beschermd Wonen dragen de regiogemeenten bij in tekorten op beschermd wonen. Dit betreft
een eenmalige bijdrage.

9

