Memorie van antwoord bij Kadernota 2022
Algemene opmerking: In Op 18 mei jl. heeft de Commissie van Wijzen uitspraak gedaan en advies gegeven over het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg. Naar aanleiding van de
uitspraak is het Kabinet in gesprek gegaan met gemeenten waarna besloten is dat het Kabinet in 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt aan gemeenten voor de tekorten vanwege de jeugdzorg. Op 29 juni jl. heeft het
ministerie van BZK bekend gemaakt hoe de toegekende middelen van € 1,314 miljard verdeeld zullen worden over de gemeenten. Het betreft nog wel een indicatieve verdeling. De definitieve verdeling volgt in de
septembercirculaire 2021. Uit de publicatie van BZK blijkt dat Roosendaal in 2022 indicatief een bedrag zal ontvangen van circa € 5,9 miljoen. Deze middelen zijn niet verwerkt in de Kadernota 2022. In de Programmabegroting
2022 zullen deze middelen wel meegenomen worden.
#
PvdA

1 U hanteert een drietal leidende principes (pagina 5). Hoe bent u hiertoe
gekomen? Op inspraak inwoners? Als kader vanuit de gemeenteraad? Het
bestuursakkoord?

Antwoord
Antwoord 1 en 2: De leidende principes en overkoepelende opgaven zijn een resultante van de stad zoals die nu is, inclusief geografische
positie, de vertaalslag van de trends- en ontwikkelingen die we op ons af zien komen en de samenspraak die we met vele inwoners,
belangengroepen en andere stakeholders hebben georganiseerd. Het inspraakproces zien wij als de nadere finetuning van de principes en de
opgaven en de opmaat naar de politieke besluitvorming over de omgevingsvisie.
Tijdens de raadsvergadering van 17 juni jl. heeft uw raad het voorontwerp omgevingsvisie vastgesteld en daarmee is deze inderdaad
vrijgegeven voor inspraak. De communicatie in dit kader zal ondersteund worden met een brede informatiecampagne. Via deze campagne
willen we doel, inhoud en belang van de omgevingsvisie overbrengen en inwoners en andere belanghebbende oproepen gebruik te maken van
de inspraakmogelijkheden. We schatten in dat de meeste inspraakreacties zich zullen richten op de wijze waarop we met de opgaven omgaan
en op de ruimtelijke uitwerking ervan.

2 U noemt een drietal overkoepelende opgaven, met een link naar het
Zie 1.
voorontwerp Omgevingsvisie. Die is onlangs open voor inspraak. Waarom
hanteert u dit al als opgaven en hoe verhoudt de inspraak hiertoe?
3 Wat heeft tot op heden het Innovatiefonds opgeleverd en wat is hieruit bekostigd Bij de Kadernota 2020 zijn diverse voorstellen gedaan tot het inzetten van het Innovatiefonds. Het gaat om de volgende zaken, die zowel in
en wenst u te bekostigen voor 2022?
2020 als 2021 speelden: Implementatie Omgevingswet, Roosendaal Futureproof, Adaptief accountmanagement, Pilot binnenstadsdistributie,
DER onderzoek warmtenet, Kwartiermaker bestaanszekerheid, Actieagenda arbeidsmarkt. Bij de Kadernota 2022 zijn eveneens diverse
voorstellen gedaan tot het inzetten van het Innovatiefonds. Het gaat om: Parkrangers, Compensatie parkeren garages op koopzondagen en
GGZ in de wijk. Met het aannemen van de motie 'Bestemmingsreserve t.b.v. opbouwen Roosendaalse samenleving na Corona' is besloten om
het Innovatiefonds volledig te oormerken voor het bestrijden van de gevolgen van de Coronacrisis.
4 Welke partijen zijn betrokken bij een op te stellen samenwerkingsovereenkomst De partijen die vertegenwoordigd zijn in het Binnenstadsbestuur; zijnde Collectief Roosendaal, Vereniging van Vastgoedeigenaren, Horeca,
Binnenstads B.V.?
inwoners en gemeente Roosendaal.
5 Wethouder Lok heeft in de commissievergadering van 24 juni jl. aangegeven dat
de 200k die opgenomen is voor de binnenstads b.v. enkel het volstorten is van de
gemeentelijke bijdrage van het aandeel gemeente. Wat wordt hiermee gedaan?
En, hoe staat dit in verhouding met de tekst op pagina 8? Wat gaat men ermee
doen?

De samenwerkingsovereenkomst staat geagendeerd op de vergadering van het Binnenstadsbestuur d.d. 7 juli 2021. Het betreft samenwerking
op de volgende inhoudelijke thema's: Vergroening & Klimaatadaptie, Stedelijke Transformatie,, Bereikbaarheid, Beleving door Cultuur, Loyalty
(Smart City), Zero-emissie Stadslogistiek, City Dressing & Marketing. De begroting van de Binnenstad voor 2022 wordt samengesteld door
bijdragen van de Vereniging van Vastgoedeigenaren, Collectief Roosendaal en de gemeente Roosendaal.

6 U stelt voor om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een plan voor de
centrumontwikkeling Nispen. U stelt daarbij ook al voor structureel 75k en
schrijft over een plan. Hoe zit dit? Is er al een concreet plan? Zo ja kunnen we die
ontvangen? 75K per jaar, waarvoor, als er nog een haalbaarheidsonderzoek moet
komen? Wat bedoelt u met transacties als omschreven op pagina 9?

Ja, er zijn in samenwerking met Nisipa, de Parochie en het Wit Gele Kruis plannen uitgewerkt voor de herontwikkeling van de kerk en de
herontwikkeling van het Nisipaterrein en het Wit Gele Kruisgebouw. Dit is het resultaat van de eerder aangegane intentieovereenkomst tussen
alle betrokken partijen. Bij deze plannen is een aantal grondtransacties nodig. De plannen gaan vergezeld van een
samenwerkingsovereenkomst voor de volgende ontwikkelfase.

7 Waar komen de 10 woonwagenstandplaatsen dit jaar en op welke locaties zet u
in de komende jaren?

Op dit moment is de uitbreiding van het aantal standplaatsen voorzien op bestaande woonwagenlocaties: Boterstraat (Wouw), Christiaan
Huijgensstraat, Sportstraat, Van Coothlaan en de Beetslaan. Er zijn op dit moment geen plannen voor nog meer nieuwe locaties.

8 Worden de vele Feyenoord-stickers ;) weggehaald op de diverse VRI’s,
stoplichten, door de stad?

Ja, dat gebeurt geregeld; dit is onderdeel van het onderhoud.

9 Waarom pas in 2024 concreet middelen voor een nieuwe brandweerkazerne? Dit We maken op dit moment een financiële raming van de renovatiekosten van de huidige kazerne en een financiële raming van nieuwbouw van
een brandweerkazerne op de huidige en op een andere locatie. Afhankelijk van de keuze kan het zijn dat de concrete middelen eerder nodig
had toch de hoogste prioriteit, nog hoger dan de uitrukpost Wouw?
zijn dan 2024.
10 U heeft altijd gezegd niet meer middelen nodig voor onderwijshuisvesting, nu
Onze berekeningen waren gebaseerd op het Bouwbesluit uit 2012. Per 1 juli 2021 zal het nieuwe Bouwbesluit onze wettelijke grondslag zijn.
wederom weer 250K structureel erbij. Hoe komt die omslag?
Hoewel hierin BENG nog steeds de minimale wettelijke vereiste is, zijn de vereisten wel aangescherpt, denk aan duurzaamheidseisen,
ventilatie en gasloos bouwen, waardoor de kosten stijgen. Daarnaast is het een toekomstgerichte keuze (ook de wens vanuit de
schoolbesturen) om te bouwen volgens ENG-normering. Vandaar dat in deze Kadernota hier extra middelen voor worden gevraagd, om
nieuwe schoolgebouwen conform ENG te kunnen bouwen die tevens bijdragen aan onze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen.
11 Tot op heden kunt u het proces doordecentralisatie onderwijshuisvesting niet
We zijn in de laatste fase van besprekingen, op korte termijn zullen we de raad nader informeren.
afronden terwijl een motie heeft opgedragen dit 1 april 2021 af te ronden.
Wanneer duidelijkheid?
12 In het licht van de onderwijshuisvesting, hoe staat het met de discussie/bezwaren
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 14 juni 2021 aan het College van B&W geadviseerd v.w.b. de bezwaarschriften inzake het
rondom HPO 2020 en HPO 2021?
vaststellen van het huisvestingsprogramma 2020 én 2021 en de bezwaren gegrond verklaard. Dit advies wordt nog in het college besproken.
13 Hoeveel euro is er de afgelopen jaren uitgegeven aan een Duurzaam Roosendaal In totaliteit is er 289.256 euro uitgegeven aan het actieplan Roosendaal Futureproof. Met dit actieplan is een koers uitgezet richting een
duurzame en toekomstbestendige samenleving. Per thema – wonen, afval, energie & klimaat, mobiliteit, groen & water, mens & zorg – is
– Roosendaal Futureproof en wat is hiervan het resultaat?
gewerkt aan een aantal concrete actiepunten. In raadsmededeling 06-2021 Roosendaal Futureproof 2017-2021 is de actuele stand van zaken
weergegeven ten aanzien van de uitvoering van deze acties. Geconcludeerd is dat een groot aantal acties in de jaren 2017-2020 is uitgevoerd
of in reguliere werkzaamheden zijn of worden meegenomen (zie bijlage bij RM 06-2021). De nog op te pakken acties uit Roosendaal
Futureproof zijn opgenomen in het nieuwe programma Duurzaamheid – Verduursamen (RM 36-2021).
14 U stelt voor om te komen tot een uitbreiding van de formatie met een link naar Uitbreiding van de formatie wordt deels gevraagd voor een adequate invulling van nieuwe wettelijke taken (Omgevingswet en Rechtmatigheid)
de uitvoering van het Bestuursakkoord. Is die uitbreiding structureel nodig als
en deels voor de uitvoering van het Bestuursakkoord. Het is denkbaar dat een nieuw college ambities bijstelt of terugschroeft. Dit zou echter
een nieuw college in 2022 juist taken zou terugschroeven of ambities zal
niet in lijn zijn met ontwikkelingen op het gebied van o.a. duurzaamheid, zorg en veiligheid, waarvan de noodzaak tot investeren breed
bijstellen?
gedragen wordt.
15 Hoe is de formatieontwikkeling gemeentelijke organisatie sinds 2018 verlopen? 2018: 396 | 2019: 399 | 2020: 404 | 2021: 404 (begroting). Dit is exclusief raad/college/APP etc.
16 Reserve Duurzaamheid De reserve Duurzaamheid is in het leven geroepen voor Het idee is om deze reserve te gebruiken voor initiatieven die bijdragen aan de klimaatdoelen. De algemene reserve is in eerste instantie
asbestdakensanering en voor alternatieve inzet ten behoeve van uitvoering
bedoeld om tekorten en risico's op te vangen. Niet voor specifieke voorstellen die betrekking hebben op duurzaamheid.
footprints voor bedrijven. Het voorstel is om het doel van deze reserve te
verbreden, zodat ook andere initiatieven met betrekking tot duurzaamheid uit
deze reserve gedekt kunnen worden. Wij stellen daarom voor om het doel van
deze reserve te omschrijven als ‘het kunnen dekken van initiatieven die bijdragen
aan een duurzamere samenleving.’ Kunt u dan gewoon niet deze reserve
opheffen en het resterende bedrag toevoegen aan de Algemene Reserve. De
reserve krijgt een dermate brede omschrijving dat dit toch beter past bij een
Algemene Reserve?
17 Wat is de ontwikkeling instroom bijstand sinds coronacrisis tot heden?

Op 1 januari 2020 bedroeg het aantal uitkeringsdossiers voor Roosendaal 1.775. Voor Roosendaal is dit aantal in 2020 gestegen met 73, zodat
per ultimo 2020 sprake was van 1.848 dossiers. Dat is een stijging van 4,1%. Werkpleinbreed (voor alle zes deelnemende gemeenten tezamen)
was de stijging 5,1% (het totale aantal op 01-01-2020 was 3.851; het aantal op 31-12-2020 was 4.048). In 2021 zien we tot en met peildatum 1
juni 2021 per saldo een afname van het aantal dossiers. Het aantal uitkeringsdossiers bedroeg op 1 juni 1.839, ten opzichte van een beginstand
op 1 januari van 1.848. Werkpleinbreed is wel sprake van een stijging van 29 dossiers tot en met 1 juni 2021.

18 Coronasteunpakketten: In de meicirculaire 2021 zijn het 4e en 5e steunpakket
verwerkt. Zijn in Roosendaal daadwerkelijk de steunpakketten uitgegeven voor
de genoemde compensatie en wat doet u exact lokaal met het 4e en 5e
steunpakket in het licht van de genoemde maatregelen (perspectief jeugd en
jongeren, bestrijden eenzaamheid, TONK, etc)?

19 Wat is het bedrag inkomstenderving over 2020 voor Roosendaal?

20 Wat doet u lokaal met de 31K voor versterking van de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening?

21 Egalisatiereserve Participatie: Wat zijn de consequenties als je een dergelijke
reserve niet instelt en op de voet doorgaat zoals afgelopen jaren?

In de jaarstukken 2020 is in de coronaparagraaf een tabel opgenomen met de ontvangen compensatie en de daadwerkelijke lasten of gederfde
inkomsten die daar tegenover hebben gestaan. Het 4e en 5e pakket wordt ingezet voor de doelen waar de middelen voor bedoeld zijn. Voor
de Jeugd zal extra ingezet worden op het jongerenwerk en op extra mentale ondersteuning voor jongeren die dit als gevolg van de
coronamaatregelen nodig hebben. Er komt een programma 2021 voor jeugd met diverse activiteiten voor jongeren gedurende de zomer- en
herfstperiode. Op de site ietstedoen.com zal het activiteiten aanbod gebundeld worden zodat de doelgroep eenvoudig kan zien wat er waar en
wanneer te doen is in de gemeente. Het doel van de activiteiten is om de jongeren in staat te stellen hun talenten te activeren, elkaar te
ontmoeten en (extra) te bewegen.
Ten behoeve van een goede sociale programmering gericht op kwetsbare inwoners worden middelen vrijgemaakt. Buurthuizen krijgen een
impuls voor het bereiken van een solide uitgangspositie, waardoor zij vol en adequaat kunnen inzetten op sociale
programmering. De pop-up stamtafels, die in coronatijd zijn opgetuigd, worden tot eind 2021 gecontinueerd. Tot slot wordt een bijdrage
gegeven voor lichte juridische ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Met deze aanvulling worden de kwetsbare
inwoners extra ondersteund.
Met betrekking tot de middelen voor lokale culturele voorzieningen worden investeringen gedaan in het culturele aanbod van Roosendaal. Een
onderdeel daarvan zijn de investeringen die zijn gedaan in het openluchttheater Vrouwenhof. Dit is voor een groot deel bekostigd vanuit de
ontvangen compensatie voor cultuur. Op deze manier kan deze zomer toch genoten worden van
het culturele aanbod van de Kring. Ook is hulp geboden aan de huurders van de Suite en Bovendonk in de vorm van huurcompensatie. De
vergoeding voor afvalverwerking wordt opgenomen in de gesloten financiering.
De TONK-regeling wordt voor onze gemeente uitgevoerd door het Werkplein. Omdat we meer middelen hebben ontvangen dan we nodig
hebben gehad voor de TONK-regeling, wordt landelijk en lokaal de TONK-regeling verlengd tot 1 oktober 2021. Door het Rijk is de duur van de
TONK-regeling in eerste instantie bepaald op een half jaar, tot en met juni 2021.
In de jaarstukken 2020 is een tabel opgenomen in de paragraaf Corona, waarin staat wat de gemeente aan extra lasten heeft opgebracht.
Daarin zitten ook zaken, die betrekking hebben op inkomstenderving. Het gaat daarbij om lagere parkeerbelastingen (€ 302.800),
Precariobelasting en markt- en evenmentenleges (€ 198.500), Eigen bijdrage Wmo (€ 124.000), overige leges (€ 96.000). Hiervoor is deels ook
compensatie ontvangen vanuit het Rijk.
Onderdeel zijn van de lokale sociale infrastructuur is voor alle inwoners van Roosendaal belangrijk. Dit omdat het bijdraagt aan het gevoel van
zelfredzaamheid en uitnodigt om actief deel te blijven nemen aan de samenleving. Om te stimuleren dat ook inwoners met een diverse
achtergrond, die in verhouding vaker te maken hebben met onbegrip, weerstand en uitsluiting, zich sociaal verbonden voelen met hun wijk of
dorp, wordt een meerjarige communicatiestrategie opgesteld om bewustwording, bespreekbaarheid en acceptatie te vergroten. Het doel is
om te stimuleren dat inwoners in Roosendaal kunnen rekenen op gelijke kansen en behandeling in gelijke situaties. Onderdeel van de
communicatiestrategie is ook het vergroten van de bekendheid van de anti-discriminatievoorziening. Het doel hiervan is de
meldingsbereidheid te vergroten en ook de mogelijkheiden van ondersteuning bij discriminatie onder de aandacht te brengen.
Indien we op de huidige voet verder zouden gaan, moeten we de hogere lasten van het Werkplein opnemen in onze begroting en dekken in de
exploitatie. Deze hogere lasten lopen op van € 2,9 miljoen in 2022 tot € 6,6 miljoen in 2023. Volgens de huidige systematiek hebben we een
voorzichtige - constante- raming van het BUIG-budget (€ 30 miljoen). Dat betekent dat we voor de jaren 2022 tot en met 2025 wel de hogere
lasten moeten verwerken in onze begroting, maar dat we daar geen opbrengsten tegenover zetten. Gevolg is dat we voor ieder jaar een
negatief begrotingssaldo hebben.
Indien we het BUIG-budget wel realistisch zouden ramen (maar nog steeds geen egalisatiereserve zouden instellen), dan ontstaat in 2022 een
positief begrotingssaldo (inzet algemene reserve is dan dus niet nodig). In 2023 is nog steeds sprake van een negatief saldo en moet de
algemene reserve wel worden ingezet als dekking. Echter, dan zouden we maar ca. € 250.000 uit de algemene reserve moeten onttrekken. In
de jaren 2024 en 2025 hebben we ook een negatief begrotingssaldo. Dit zou in 2025 zo'n € 1,9 miljoen bedragen. Dit saldo kunnen we niet
dekken uit de algemene reserve, omdat er dan geen sprake meer is van een structureel sluitende begroting.
Kortom: indien we geen egalisatiereserve instellen hebben we geen structureel sluitende begroting. Dit is wel een vereiste van onze
toezichthouder, de provincie Noord-Brabant.

22 Egalisatiereserve Participatie: voeren alle D6-gemeenten dit in? Zo niet, reden?

Nee, iedere gemeente bepaalt zelf hoe zij haar administratie inricht. Wel is iedere gemeente verplicht om de lasten uit de vastgestelde
begroting van een gemeenschappelijke regeling op te nemen in haar begroting.
Roosendaal en
Etten-Leur kennen een andere verdeling van het BUIG-budget dan de andere gemeenten in het Werkplein. Voor gemeenten tot 15.000
inwoners geldt een historisch verdeelmodel. Het BUIG-budget voor deze gemeenten is dus gebaseerd op de uitkeringslasten van t-2. De BUIGbudgetten van gemeenten met 15.000 tot 40.000 inwoners worden deels historisch en deels objectief bepaald. Gemeenten met meer dan
40.000 inwoners ontvangen de BUIG-middelen volledig op basis van een objectief verdeelmodel.

23 Egalisatiereserve Participatie: Klopt het dus dat BUIG-budget nu daadwerkelijk
verbonden blijft aan lasten Participatie, of kan het voordeel nog breed worden
ingezet, zoals afgelopen jaren ook is gedaan?

Het voordeel op de BUIG-middelen komt terecht in de egalisatiereserve en dient dan als dekking van de nadelen op het Werkplein (lasten
participatie). Dit betekent dat de voordelen op het BUIG-budget nu niet meer als algemene middelen worden ingezet. Daar staat tegenover dat
de hogere lasten van het Werkplein ook niet meer ten laste van de algemene middelen komen. Het BUIG-budget is nu dus inderdaad
gekoppeld aan de lasten van de participatie. Overigens ligt het budgetrecht bij de raad; de raad kan dus altijd besluiten om de middelen anders
(breder) in te zetten. In het voorstel is ook opgenomen om de werking van de egalisatiereserve in 2023 te evalueren. Dan beoordelen we of de
reserve werkt zoals voorzien en of er niet te veel of te weinig middelen in deze reserve zitten.

Lokaal
24
Er wordt aangegeven op pagina 12, dat er voor de GGZ in de wijk €45.000 wordt
Sociaal 21
gereserveerd voor een 0,5 fte. Is dit bedrag uitsluitend voor deze functie, of is het
geld ook voor iets anders begroot? We zien ook dat dit alleen voor 2022 is
begroot, hoe gaat dit de overige jaren gefinancierd worden?
25 Bovenstaande t.a.v begroten geldt ook voor het project Vroeg eropaf.

26 M.b.t. De RES heeft wethouder Koenraad febr. 2020 aangegeven dat er RES deals
zouden komen.
Met name over de participatie deal hebben we een vraag. Ik kan hierover
namelijk geen concrete plannen terugvinden, zijn die er al? Dus niet dat er iets
voor de smalle beurs gaat komen, maar wat en hoe?

VLP

Vragen uit de raadsinformatie avond
27 Welk investeringsbedrag is gemoeid met het plan Nisipa? En hoe lang loopt de
kapitaallast en daarmee de gemeentelijke subsidie door?

D66

28 In welke fase bevind het plan Nisipa zich? Is het al veel concreter dan dat het
gepresenteerd wordt in de Kadernota?

RL

29 Is de evaluatie van de binnenstad al naar de Raad gegaan? Wanneer? Graag
bijvoegen.
30 Verhoudt de eventuele locatie van de brandweerkazerne, die mogelijk in of
dichtbij de binnenstad komt zich wel goed tot het rondje van Roosendaal? Graag
toelichten.

CDA

De middelen worden besteed aan de uitbreiding van de inzet van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. De opdracht van de sociaal
psychiatrisch verpleegkundige is met name gericht op deskundigheidsbevordering en handelingsperspectief van professionals die in de
gebiedsnetwerken in de wijk actief zijn. Met deze inzet verwachten we dat de kennis over en ondersteuning aan mensen met ggz problematiek
in de wijk geborgd wordt binnen de reguliere werkwijze van verschillende organisaties.
De middelen worden besteed aan de uitbreiding en doorontwikkeling van Vroeg Eropaf. Na deze extra inzet (inclusief een aantal maanden van
2021 dat wordt bekostigd met middelen vanuit het Rijk voor dit doeleinde) wordt geëvalueerd wat het heeft opgeleverd aan extra bereik en
doorontwikkeling. Op basis daarvan wordt gekeken of continuering is benodigd en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.
De RES-deals worden in regionaal verband voorbereid. In de regionale stuurgroep is eind juni een eerste voorstel F-RES gedaan. In grote lijnen
houdt dat voorstel het volgende in: 1) duurzaamheidsinitatieven vanuit inwoners krijgen vanuit een regionale kennispool ondersteuning bij het
verbeteren van hun plan (bijvoorbeeld gezamenlijk energie opwekken); 2) wanneer een plan haalbaar lijkt krijgen ze subsidie dit verder uit te
werken tot een uitvoerbaar en financierbaar plan. Ze krijgen begeleiding bij de uitwerking en financiering. We onderzoeken of de BOM een rol
in de financiering kan spelen; 3) indien een plan financieerbaar blijkt, wordt de subsidie met terugwerkende kracht omgezet in een lening die
uit de opbrengsten van het plan wordt terugbetaald; 4) het plan wordt gerealiseerd, is eigendom van de initiatiefnemers en de winst vloeit
naar hen terug. Op deze manier wordt het ontwikkelrisico bij inwoners weggenomen en worden de kansen voor particuliere initiaiteven ten
opzichte van grote investeerders/ontwikkelaars vergroot. Het doel is dat alle gemeenten in de regio naar rato bijdragen aan het fonds en dat
de projecten ook verspreid over de regio ten goede komen aan alle inwoners. De uitwerking wordt nog nader vormgegeven. Regionale
besluitvorming is dit najaar voorzien; beoogde start van het F-RES is in 2022. Naast gemeentelijke inleg in het revolverende fonds verwachten
we ook dat provincie, rijk en bedrijfsleven bijdragen.

De netto investering bedraagt € 1.805.000; de gemeentelijke subsidie loopt gedurende 30 jaar en dekt de kapitaallasten van de door de
Stichting Dorpshuis Nisipa af te sluiten geldlening, waardoor een exploitatietekort wordt voorkomen.
De plannen zitten in de fase van voorlopig ontwerp (VO). In samenwerking met Nisipa, de Parochie en de het Wit Gele Kruis zijn er plannen
uitgewerkt. Dit is conform de eerder aangegane intentieovereenkomst tussen de betrokken partijen. De plannen gaan vergezeld van een
samenwerkingsovereenkomst voor de volgende ontwikkelfase.
De evaluatie van de binnenstad wordt meegenomen in het raadsvoorstel om de Smart City B.V. om te vormen naar een Binnenstads B.V. De
verwachting is dat dit raadsvoorstel nog voor het zomerreces aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
In het Rondje Roosendaal is een goede inpassing van de brandweerkazerne (huidige of eventuele nieuwe locatie) voorzien.

VLP
RL

31 Wanneer komt duidelijkheid over de doordecentralisatie onderwijs?
32 Er ligt een berekening ten grondslag aan de extra EUR 250.000 te investeren in
doordecentralisatie onderwijs. Is deze deelbaar? Zoja, zien we die graag in.

CU

33 Wat is de maatstaf die ten grondslag ligt aan het budget Decentralisatie uitkering
armoedebestrijding kinderen?

PvdA

34 Hebben de VRI’s te maken met de ontwikkeling van 5G in de gemeente? Zullen
de VRI’s worden ingezet voor de slimmere informatie voor ambulances e.d. ?

CU

35 De reserve duurzaamheid was in eerste instantie ook bedoeld voor sanering
asbestdaken. Dit moet gereed zijn in 2024. Welke gelden zijn daar nog voor
gereserveerd en nodig?

We zijn in de laatste fase van besprekingen, op korte termijn zullen we de raad nader informeren.
Het college wil, enerzijds naar aanleiding van het nieuwe Bouwbesluit per 1 juli 2021, anderzijds door een toekomstgerichte keuze te maken
om nieuwe scholen gaan bouwen volgens ENG-normering, extra middelen voor Onderwijshuisvesting vragen. De komende 10 jaar staat er
ongeveer 25.000 m2 (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen in het Primair Onderwijs op de planning. Voor het bouwen conform het nieuwe
Bouwbesluit per 1 juli 2021 én het bouwen conform ENG vraagt het college hiervoor € 100 per m2 extra beschikbaar te stellen. Dit is afgerond
een bedrag van € 250.000 per jaar.

Met ingang van 2017 heeft het Rijk structureel € 85 miljoen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder
kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op
basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2022 en verder is gebaseerd op
gegevens over het jaar 2018. Zie voor gehanteerde CBS-gegevens: https://jmopendata.cbs.nl/#/JM/nl/dataset/20233NED/table?dl=3801D
Op basis van de meicirculaire 2021 ontvangt Roosendaal in de jaren 2022 en verder jaarlijks een bedrag van € 424.501 (in 2021: € 438.070).
iVRI’s zijn in die zin toekomstbestendig en zullen dus ook geschikt (moeten) zijn voor eventueel 5G. iVRI's kunnen communiceren met
voertuigen en dus ook zeker met noodhulpdiensten.
In de Najaarsbrief 2019 is besloten de initiële storting voor asbestdaken sanering in te zetten voor het krediet footprints. Hiervoor zit derhalve
geen geld meer in deze reserve. Er zijn op dit moment dus geen gelden gereserveerd voor de asbestdakensanering doordat deze gelden mee
op zijn gegaan in het al gebruikte krediet voor footprints. Het is niet noodzakelijk deze gelden nu al te reserveren, want het verbod op
asbestdaken is uitgesteld naar 2028. De daarmee gepaarde sanering van asbestdaken en de noodzakelijk gelden daarvoor zijn nu nog niet
nodig. Deze reservering zal op een later tijdstip in de toekomst opgepakt worden. Bezien zal moeten worden welke subsidies vanuit
Rijksoverheid hiervoor ter beschikking worden gesteld of al zijn gesteld.

