
Memorie van antwoord bij Jaarstukken 2021

# Van Vraag Antwoord
1 D66 Waarom zijn de rijksmiddelen die beschikbaar zijn gekomen voor het oplossen van 

de ventilatieproblemen in scholen (€1.010.000) niet in 2021 ingezet bij de diverse 
scholen?

De rijksmiddelen zijn als stimulans in 2021 beschikbaar gekomen onder voorwaarden dat deze als aanvulling gebruikt worden voor 
investeringen door schoolbesturen en gemeenten. De regeling bepaalt dat 30% van de kosten uit de rijksmiddelen komt en 70% door 
gemeenten en schoolbesturen samen wordt opgebracht. In 2021 werd nog onderhandeld over doordecentralisatie, die voorliggend is aan 
afspraken over verdeling van de 70%. Pas sinds 2022 is doordecentralisatie definitief niet meer aan de orde en kunnen afspraken over de 
verdeling van kosten tussen schoolbestuur en gemeente gemaakt worden.

2 D66 Overkapping podium openluchttheater Vrouwenhof € 177.000. Op 13 april 2021 
heeft het college besloten de kosten van de aanschaf van de genoemde faciliteiten 
te dekken uit de corona-compensatiemiddelen uit de decembercirculaire van 2020. 
De aanschaf betreft een investering met maatschappelijk nut en dient als gevolg 
daarvan geactiveerd te worden. De afschrijving geschiedt in 10 jaar. Om de 
afschrijvingslasten voor de komende 9 jaar af te kunnen dekken, wordt voorgesteld 
€ 177.000 in de bestemmingsreserve Kapitaallasten te storten. De jaarlijkse 
afschrijvingslasten worden ten laste van deze reserve gebracht. Hoe kan het dat er 
geen rekening mee is gehouden dat er geen voorstellingen gegeven mogen worden 
i.v.m. de gastank bij het benzinestation? M.a.w.is dit een verkeerde investering?

In 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders medewerking gegeven aan activiteiten om inwoners na corona perspectief te 
bieden op culturele activiteiten. Deze activiteiten waren in aantallen bezoekers binnen de geldende coronaregels en kwamen niet uit 
boven 250 bezoekers. Ook werd voldaan aan de regelgeving in de Alcoholwet, door het verstrekken van alcoholvrije drankjes. 
Bij de aanvraag betreffende 2022 door De Kring is beoordeeld dat De Kring een bedrijfsmatige organisatie is. Het gaat dan volgens de wet 
Milieubeheer om een zogenaamde 'inrichting'. Daar gelden regels voor waar we in de huidige situatie niet aan kunnen voldoen. Wij 
onderzoeken alle opties voor het openluchttheater en hopen die einde 2022 aan de gemeenteraad voor te leggen.

3 D66 Voorziening voor deelneming Duurzaam Energie Bedrijf Roosendaal B.V. € 845.000 
Voor de deelneming van Duurzaam Energie Bedrijf Roosendaal B.V. ad € 2.070.000 
is een voorziening gevormd. Het eigen vermogen van Duurzaam Energie Bedrijf 
Roosendaal B.V. bedraagt o.b.v. voorlopige cijfers per 31 december 2021 € 
1.225.000. De jaarrekening 2021 van deze deelneming is nog niet definitief. Voor 
het waarderingsverschil ad € 845.000 is een voorziening gevormd. Is dit 
ondertussen wel definitief en zo niet, wanneer dan wel?

De technische jaarrekening wordt over een aantal weken in concept afgerond. De verwachting is eind juni 2022. Vervolgens wordt de 
jaarrekening 2021 in de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld. Het streven is om voor het zomerreces de jaarrekening 
2021 definitief te maken.

4 D66 Eind 2021 is onderzoek uitgevoerd onder studenten. De onderzoeksdata worden 
binnenkort verwacht. Deze worden gebruikt voor de verdere vorming van 
Roosendaal Studentenstad. Zijn deze data ondertussen bekend en zo niet, wanneer 
wel?

De data van de studentenpeiling zijn bekend. Deze data worden momenteel gebruikt om invulling te geven aan de uitrol van Roosendaal 
Studentenstad. Met ingang van het schooljaar 22/23 moet deze uitrol zichtbaar zijn in de stad. 

5 D66 Gelijke Kansen Alliantie bij jeugd en onderwijs.  >Top-lessen. Gelijke kansen voor 
brugklassers bij de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs voor 
jeugdigen met een Turkse achtergrond, door een specifiek programma te 
ontwikkelen in samenwerking met het onderwijs, ouders en de Turkse Moskee. Het 
project is, in verband met onvoldoende belangstelling , niet gestart. Is er gekeken 
waarom er te weinig belangstelling was en is van daaruit verder gekeken om uit te 
zoeken of het dit jaar wel (eventueel in aangepaste vorm) wel zou kunnen starten?

Dit project is in eerste instantie opgenomen in de Gelijke Kansen Alliantie Agenda. Bij het schrijven van de begroting gaven de scholen 
aan dat zij al samenwerken met de partijen buiten de Gelijke Kansen Alliantie om. Om die reden is besloten om dit project niet verder op 
te zetten. HIerdoor is ervoor gekozen om ons te richten op het andere project , H'art in de wijk in samenwerking met Cultuur Compaan, 
Sportservice Noord-Brabant en WijZijn Traversegroep. De Gelijke Dit project is in eerste instantie opgenomen in de Gelijke Kansen 
Alliantie Agenda. Bij het schrijven van de begroting gaven de scholen aan dat zij al samenwerken met de partijen buiten de Gelijke Kansen 
Alliantie om. Om die reden is besloten om dit project niet verder op te zetten.

Hierdoor is er voor gekozen om ons te richten op het andere project, H’art in de wijk in samenwerking met Cultuur Compaan, 
Sportservice Noord-Brabant en WijZijn Traversegroep. 

De Gelijke Kansen Alliantie staat voor gelijke kansen voor ieder kind. Wij zijn van mening dat het organiseren van Toplessen gericht moet 
zijn op alle  jeugdigen en niet voor een  groep  met een bepaalde (in dit geval Turkse) achtergrond. Hierdoor is er voor gekozen geen actie 
meer te ondernemen voor een eventuele opstart van dit project. 

Betekent overigens niet dat de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs geen aandacht behoeft. Binnen team 
Jeugdbeleid is onder meer vanuit leerplicht als onderwijs en in samenwerking met de partijen en de samenwerkingsverbanden op diverse 
levels aandacht voor deze overgang voor alle jeugdigen.



# Van Vraag Antwoord
6 D66 De gemeente Roosendaal verkeert in een goede financiële positie. In hoeverre is de 

gemeente bereid de goede financiële positie in te zetten binnen de 
gemeentegrenzen als investeringsfonds voor de Roosendaalse ondernemers gelet 
op de vertraagde en nadelige effecten van Covid-19?

Het College zal bezien of er naast de reeds voorziene investeringen en fondsen nog behoefte is aan aanvullende investerings(fonds)en 
voor een collectief horecaherstel

7 D66 Om het lokaal cultuuraanbod te vergroten is 189.000 euro vrijgemaakt voor 2022. 
Waar is dit bedrag op gebaseerd, welke plannen zijn daaraan verbonden en in 
hoeverre is het tot medio juni 2022 al dan niet gerealiseerd met welke 
bijbehorende uitgaven?

Het bedrag 189.000 euro heeft de gemeente Roosendaal in december 2021 van het Rijk ontvangen (Decembercirculaire 2021) als 
compensatie voor cultuur in verband met corona. Daarom is dit bedrag gereserveerd, in overleg met de cultuursector zal dit bedrag 
bestemd worden. 

8 D66  In hoeverre is de nieuwe wet inburgering al afgerond en wat is de stand van zaken 
omtrent de onzekerheden met betrekking tot de invoeringskosten? Waar is de 
121.000 euro precies op gebaseerd en is deze schatting tot medio juni 2022 
realistisch of moet er meer geld naar verwachting vrijgemaakt worden?

De  nieuwe wet inburgering is per 1 januari ingegaan. Door problemen bij DUO is de uitvoering van de wet vertraagd met ruim 2 
maanden. De eerste instroom vanuit de nieuwe wet is  daardoor pas half   tweede kwartaal gestart. Tevens heeft het Rijk nog niet 
bepaald wat het bedrag is wat toegekend wordt aan de gemeente voor de onderwijsroute. Voor 2022 is daar een aparte bekostiging 
voor. Afhankelijk hiervan verwachten we op dit moment niet dat er meer extra gelden voor vrijgemaakt moeten worden.

9 D66 De plannen en uitvoering van de bewustwordingscampagne van de uitvoeringsplan 
Meldpunt discriminatie en racisme heeft vertraging opgelopen in 2021. Is deze 
inmiddels al gestart en wat zijn de resultaten daarvan gelet op het vrijgemaakte 
budget daarvoor?

De bewustwordingscampagne wordt begin juli gelanceerd. De campagne is onderdeel van het uitvoeringsplan discriminatie en racisme 
2021-2022 en vloeit voort uit de gelijknamige motie uit 2019. In de 2e helft van 2022 wordt een evaluatie gehouden en zullen effecten en 
onderzoeksopbrengsten de basis vormen voor een vervolgplan per 2023.

10 D66 Hoeveel geld is er vrijgemaakt om de verkeersveiligheid binnen de 
gemeentegrenzen te waarborgen en zonodig aanpassingen te verrichten bij 
gevaarlijke kruispunten zodat zo min mogelijk ongelukken gebeuren?

Voor 2022 is een budget van € 250.000 beschikbaar. Hiervan wordt een aantal schoolomgevingen veiliger ingericht. We gebruiken het 
budget voor snel realiseerbare maatregelen op gevaarlijke kruispunten en wegvlakken.

11 RL Financieringstekort, pag. 131: Kan er een korte toelichting komen op het verloop 
van het financieringssaldo en wat zijn de consequenties van een negatief 
financieringssaldo.

Het financieringstekort geeft het bedrag weer van de nieuw aan te trekken leningen als de overige balansposten zoals vaste activa 
(investeringen), eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen zich volgens de begroting ontwikkelen. De gemeente past 
totaalfinanciering toe. Daarbij worden op basis van de werkelijke totale liquiditeitsbehoefte (het saldo van uitgaven en ontvangsten) van 
de gemeente leningen aangetrokken of middelen bij de schatkist gestald. Ervaring leert dat de werkelijke liquiditeitsbehoefte in de 
praktijk lager uitvalt dan het begrote financieringstekort. Volgens de wet fido mag niet eerder worden geleend dan dat de middelen 
daadwerkelijk benodigd zijn. Ook moet de looptijd passen bij de verwachte duur van de liquiditeitsbehoefte. Pas bij een structurele 
liquiditeitsbehoefte worden langlopende leningen afgesloten.

12 RL Huis van Roosendaal, Pagina 82: 	Wat zijn de specifieke kosten rondom de uitloop 
van het Huis van Roosendaal.  Gesplitst naar oude en nieuwe locatie.

De oorspronkelijke datum van oplevering van het HUIS van Roosendaal was 31 december 2021, om vervolgens begin 2022 te kunnen 
inhuizen. Alle tot 31 december 2021 gemaakte kosten van zowel oude als nieuwe locatie(s) hebben geen relatie met de uitloop van de 
ingebruikname van het HUIS van Roosendaal, maar zijn kosten die voorzien waren en gedekt worden binnen het door de Raad 
gevoteerde krediet van (vernieuw)bouw HUIS van Roosendaal en tijdelijke huisvesting.  Door de uitloop worden in 2022 wel extra kosten 
gemaakt, echter deze zijn op dit moment nog niet exact bekend. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de gemeente eigenaar 
blijft van Mariadal totdat er een onherroepelijk bestemmingsplan voor Groot Mariadal is. Deze kosten kunnen naar verwachting gedekt 
worden binnen het gevoteerde krediet.

13 RL Herfinanciering pand Mill Hill Plein, pag. 130: 	Om welk pand gaat dit en is dit een 
financiering voor de aankoop van het betreffende pand. 

Dit betreft het pand Mill Hillplein 1; het voormalige belastingkantoor waarin Avans Hogeschool gehuisvest is. Dit pand is al in het verleden 
aangekocht. De oorspronkelijke lening van 2017 voor de aankoop van dit pand liep tot medio 2021. In afwachting van de overname door 
Avans is de lening geherfinancierd.  Zie ook raadsmededeling 66 -2021.

14 RL Brandweerkazerne, pag 41: 	Is er een kosten indicatie voor een nieuwe 
brandweerkazerne voor Roosendaal.

Ja, er is recent een grofmazige kostenindicatie opgesteld voor grootschalige renovatie van de huidige brandweerkazerne of nieuwbouw 
van de kazerne op de huidige locatie. Zowel in de situatie van nieuwbouw als renovatie komen aanvullend op de bouwkosten nog BTW, 
kosten voor sloop, tijdelijke huisvesting, herinrichting terrein etc. Een eerste berekening laat zien dat de kosten in beide gevallen (zowel 
renovatie als herbouw op de locatie) circa 10 miljoen euro bedragen. Op basis van de huidige inzichten weten we dat bouwprijzen 
mogelijk nog verder stijgen, aanvullende eisen ten aanzien van duurzaamheid/energie nodig zijn. Het bedrag voor verbouw of 
nieuwbouw kan daarmee substantieel hoger worden.

15 RL Kwijtscheldingen, pag 116: 	Kunnen de kwijtscheldingen gesplitst worden in 
verschillende categorien (stappen van 10% bijvoorbeeld) waarbij de afwijking van 
de norm in percentages zichtbaar wordt. 

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) beoordeelt of mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Om in aanmerking te 
komen voor kwijtschelding wordt gekeken naar het saldo op de rekeningen, de waarde van de bezittingen (bijv. auto's, motors, 
overwaarde van de eigen woning, aandelen, enz.), het inkomen en de uitgaven. Indien iemand minder overhoudt dan het normbedrag 
voor het inkomen (inkomensgrens), kan die persoon kwijtschelding krijgen. Bij deze beoordeling wordt door de BWB niet geregistreerd 
wat de procentuele afwijking van de norm is.  

16 GroenLinks In hoeverre was het budget in 2021 voor anti-discriminatie toereikend voor de 
voorgenomen activiteiten? Waar kunnen we een verslag hierover terugvinden? 

De uitvoering hiervan vindt plaats binnen het door gemeenteraad beschikbaar gesteld budget. We werken met verschillende projecten, 
waaronder Roosendaal Regenbooggemeente en het - brede- uitvoeringsplan 'discriminatie en racisme', aan het bevorderen van de 
veiligheid, kansengelijkheid en sociale verbondeheid onder inwoners. Deze projecten lopen nog. In de 2e helft van 2022 worden de 
trajecten afgerond en geëvalueerd. Zie ook de beantwoording van vraag 9.



# Van Vraag Antwoord
17 GroenLinks We hebben in de Jaarstukken 2021 niet terug kunnen vinden of er een budget is 

gebruikt om EHBO-cursussen aan, zowel de groepen 8 in het basisonderwijs als op 
de middelbare scholen, aan te bieden? En zo ja, waar is dit terug te vinden? En zo 
nee, waarom niet? 

Er is in 2021 vanuit de gemeente geen budget  gereserveerd of besteed aan EHBO cursussen voor kinderen in basis- en voortgezet 
onderwijs, voornamelijk omdat dit onderdeel is van het aanbod en curriculum van de scholen zelf en bemoeienis van de gemeente hierin 
niet aan de orde is.

18 GroenLinks Eerder heeft de fractie van GroenLinks aangegeven dat eenzaamheid onder 
jongeren aangepakt moet worden. De coronacrisis heeft geleid tot een versterking 
van deze eenzame gevoelens onder jongeren. Is er reeds in het jaar 2021 een 
budget hiervoor vrijgemaakt om dit aan te pakken? En zo ja, welke invulling heeft 
dit gekregen?

Er is in 2021 budget vrijgemaakt voor jongeren. Dit is gebeurd middels de inzet van Join Us. Hierbij zijn er twee groepen jongeren, 12 tot 
18 jaar en 18 tot 15 jaar. Door het grote succes in 2021 is besloten om in 2022 uit te breiden met een extra groep.

19 GroenLinks Er is sprake van een Concernbreed personeelsbudget van € 520.000. Is dit 
voldoende voor de personele tekorten van dit moment? 

Het bedrag van € 520.000 betreft de overheveling vanuit 2021 van niet bestede gelden, waarvoor al wel een verplichting is aangegaan via 
inhuurcontracten. Dit gaat over werkzaamheden, die gestart zijn in 2021 en dit jaar doorlopen. Voor de goede orde: dit ziet niet toe op de 
oplossing van alle bestaande personele knelpunten.

20 GroenLinks Is het niet verstandig om extra capaciteit in personeel te investeren met name voor 
die afdelingen die in deze Coronatijd veel extra werk (bovenop hun normale 
functioneren) hebben moeten doen, nog steeds doen of we verwachten moeten te 
gaan doen komend jaar zolang de uitdagingen die Corona ons geeft nog niet 
voorbij zijn? En staat daar ook geld voor gereserveerd? Zo ja waar dan?

De organisatie beschikt jaarlijks over een concernbreed personeelsbudget in de orde van grootte van € 1 miljoen, waaruit incidentele 
maatregelen - waaronder het opvangen van de effecten van COVID 19 - worden gedekt. Eventuele tekorten daarop worden gesuppleerd 
middels een verzoek om aanvullend budget bij de Voorjaars- of Najaarsbrief.

21 GroenLinks Bij de monitor staan geen waarden bij de indicator “ Totale CO2 uitstoot in 
Roosendaal” terwijl er tevens staat dat die jaarlijks gemeten wordt. Waarom zijn er 
geen waarden genoteerd aangezien er wel aangegeven wordt in het bijschrift dat 
er wel juiste gegevens beschikbaar zijn over de CO2 uitstoot vanaf het jaar 2010? 
Zeker in deze tijd dat stikstofwaarden hoog op de agenda staan en we qua 
luchtkwaliteit in heel Brabant, dus ook in Roosendaal, slecht scoren volgens de 
laatste rapportages van de GGD.

Voor de CO2 uitstoot zijn we afhankelijk van de publicatie van cijfers door Klimaatmonitor. Zij gebruiken gegevens van Emissieregistratie 
en hebben voor CO2 uitstoot Verkeer en Vervoer maar cijfers beschikbaar tot 2019.

22 GroenLinks Geldt dit ook voor het totale jaarlijkse energieverbruik van Roosendaal wat 
Rijkswaterstaat op zou moeten leveren? Waarom is dit niet beschikbaar?

Hier geldt hetzelfde als bij vraag 21. Op Klimaatmonitor zijn cijfers beschikbaar voor Energieverbruik Verkeer en Vervoer tot 2019.

23 GroenLinks Zijn er cijfers over 2021 wat er nu wel gerealiseerd qua doelen vanuit de 
woonagenda die we ons hebben gesteld betreffende sociale woningbouw in 
Roosendaal? Zo ja, waar zijn deze terug te vinden?

De doelstellingen m.b.t. sociale woningbouw uit de woonagenda 2021 zijn met name ter uitvoering opgenomen in de 
woningbouwprogrammering en het woonconvenant (prestatieafspraken). Beide documenten zijn in Q1 2022 vastgesteld.

24 GroenLinks Gemaakte totale kosten betreffende het dierenwelzijnsbeleid: waar kunnen we die 
terugvinden?

De kosten zijn met name verwerkt in Programma 1 onder beleidsveld Integrale Veiligheid.Een klein gedeelte is opgenomen in Programma 
2, beleidsveld Sport & Recreatie.

25 GroenLinks Hoeveel budget is er vrijgemaakt om aan onze opgave die we hebben van het COA 
om statushouders te huisvesten afgelopen jaar? Is dit een reservering geweest? 
Omdat we daar dus onvoldoende gebruik van hebben gemaakt, is deze reservering 
voldoende voor onze opgave?

De uitvoering van de taakstelling is belegd bij Vluchtelingenwerk. Deze gelden zijn geen reservering maar zitten regulier in de begroting 
en zijn voldoende om aan de taakstelling te kunnen voldoen. 

26 CDA Pagina 9: Wat is de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van een 
Huisvestingsverordening?

In overleg met de voormalig wethouder was het voorstel om dit in Q3/Q4 vorm te geven. Op korte termijn vindt hierover overleg plaats 
met de nieuwe wethouder.

27 CDA Pagina 11: De doelstelling voor tevredenheid is op sommige onderdelen lager dan 
het laatst gemeten cijfer. Hoe kan worden verklaard dat kennelijk gestreefd wordt 
naar een lagere tevredenheid?

De doelstelling is lager met het oog op de verhuizing. Het is mogelijk dat in het nieuwe Huis nog niet alles meteen perfect werkt en dat 
burgers daar last van kunnen hebben.

28 CDA Pagina 57: Hoe en op welke manier wordt opvolging gegeven aan de 
onderhoudsverplichting nadat eigenaren van in slechte staat verkerende 
monumenten zijn aangeschreven?

Nadat eigenaren zijn aangeschreven volgt herstel van de gebreken. In nagenoeg alle gevallen heeft dat geen problemen opgeleverd. Na 
het herstel wordt gemonitord. Uiteraard wordt regelmatig het gehele monumentenbestand gemonitord op de staat van onderhoud en 
de vraag of sprake is van achterstallig onderhoud.

29 CDA Pagina 57: Wanneer kan de gemeenteraad een voorstel tegemoet zien voor het 
aanwijzen van monumenten uit de Wederopbouwperiode?

In 2022 zullen de resultaten van de afgeronde inventarisatie van de objecten en gebieden uit de Wederopbouwperiode verder worden 
beoordeeld. Dan worden ook voorstellen gedaan om te komen tot: aanwijzing van individuele panden als gemeentelijk monument en 
gebiedsbescherming van daarvoor in aanmerking komende wederopbouwgebieden. Deze geboedsbescherming dient te worden geborgd 
in planologische instrumenten. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt dan wordt één en ander (te zijner tijd) vastgelegd in het 
omgevingsplan.



# Van Vraag Antwoord
30 CDA Pagina 57: Kunt u aangeven waarom de Kerkenvisie nog steeds niet gereed is, wat 

is de stand van zaken op dit punt en wanneer kan de gemeenteraad die tegemoet 
zien?

De gemeente heeft in 2020 vanuit het Rijk subsidie gekregen voor het opstellen van een kerkenvisie. Als gevolg van corona, maar ook 
vanwege andere prioriteiten,  is opdrachtverstrekking voor het opstellen van een kerkenvisie vertraagd.  Inmiddels is opdracht gegeven 
aan Monumentenhuis Brabant om samen met een ambtelijke projectgroep de visie op te stellen. Het project is van start gegaan. Overleg 
met alle relevante stakeholders om tot een gezamenlijk gedragen visie te komen is een essentiële (en -op basis van de eerste 
praktijkervaringen- tijdrovende) eerste stap. De verwachting is dat de visie in de eerste helft van 2023 gepresenteerd kan worden.

31 CDA Pagina 66: - Wat is de stand van zaken met betrekking tot de gebiedsvisie 
Stationsgebied-Oude Centrum? 

Deze is opgenomen in het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal

32 CDA Pagina 80: Waarom staat het realiseren van een snelle treinverbinding naar 
Antwerpen op de lange termijn, kan dit niet op korte termijn?

Dit komt door een nieuw veiligheidssysteem (ERTMS) dat door NS en Prorail voorbereid, gerealiseerd en getest wordt in de komende 
jaren. Verwachting is dat dit alles eind 2026 gereed is en we vanaf 2027 de snelle treinverbinding naar Antwerpen kunnen verwachten.

33 CDA Pagina 81: Kunt u nader en in meer detail toelichten waarom de werkzaamheden 
rondom de ecologische verbindingszone Curio, reconstructie Turfberg en 
parkeervoorziening nabij het EKP vertraging hebben opgelopen, en wanneer deze 
projecten precies zullen worden uitgevoerd?

De werkzaamheden in de ecologische verbindingszone nabij Curio en de reconstructie van de Turfberg hebben een relatie met de (thans) 
lopende transformatie van de Kademeester en de ontwikkeling van het EKP en de parkeervoorziening. Nadat de Kademeester gereed is, 
zal de reconstructie van de Turfberg plaatsvinden (naar huidige inzichten begin 2023). Dit geldt gedeeltelijk ook voor de Ecologische 
Verbindingszone. Het andere deel van de EVZ is gerelateerd aan de reconstructie van de Kade, het EKP en de parkeervoorziening. De 
planning voor deze werkzaamheden wordt geactualiseerd. De haalbaarheid omtrent de parkeervoorziening nabij het EKP is nog een punt 
van onderzoek, de besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

34 CDA Pagina 82: Tegen het bestemmingsplan Groot Mariadal zijn diverse beroepen 
ingesteld en onduidelijk is op welke termijn de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State deze beroepen kan behandelen. Welke mogelijke gevolgen kan dit 
met zich brengen, bijvoorbeeld gelet op de anterieure overeenkomst met BVR?

In de overeenkomsten is opgenomen dat de levering van grond en opstallen plaatsvindt bij een onherroepelijk bestemmingsplan. Ook is 
een ontbindingsclausule opgenomen, die het voor beide partijen mogelijk maakt de overeenkomsten te ontbinden als het 
bestemmingsplan op 31-12-22 niet onherroepelijk is. Naar huidige inzichten zal het beroep in ieder geval leiden tot vertraging in de 
planning.

35 CDA Pagina 92: Gesproken wordt over een gemeenschappelijke regeling voor inkoop en 
uitvoering van jeugdzorg. Betreft dit een gemeenschappelijke regeling zoals 
bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en zo ja, waarom wordt op dit 
punt gekozen voor deze rechtsvorm?

Ja dat is een GR zoals bedoeld in de Wgr en dit is geen gemeentelijke keuze maar op aanwijzing van het Rijk. De gemeente heeft wel de 
keuze welke vorm GR het wordt (licht of zwaar) en deze zal aan de raad worden voorgelegd (zowel het ontwerp als de definitieve 
regeling).

36 CDA Pagina 108: Het Fractiehuis zit nog in de kernportefeuille: op welke termijn kunnen 
de fracties naar verwachting gaan vergaderen in het vergadercentrum van het Huis 
van Roosendaal en wat is de stand van zaken van het onderzoek naar een 
mogelijke andere functie voor het Fractiehuis?

Naar verwachting zullen de fracties vanaf december 2022  hun intrek kunnen nemen in het Huis van Roosendaal. Inmiddels heeft er een 
bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden voor het pand Bloemenmarkt 12. De uitkomsten daarvan dienen nog bestudeerd te worden 
en mede naar aanleiding daarvan zal een keuze worden gemaakt op welke wijze een herinvulling zal kunnen plaatsvinden.

37 CDA Pagina 163: Vorig jaar heeft de gemeenteraad in een motie verzocht om te komen 
tot een integrale nieuwe visie voor het centrum van de Westrand (Liebeau-terrein, 
Rembrandtgalerij, St. Lucasplein). Wat is de stand van zaken op dit punt?

Het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor het centrum van Westrand is in gang. Momenteel herijken we het proces en de inhoud 
van de gebiedsvisie naar aanleiding van het ambitieakkoord en nog op te stellen collegeprogramma. In het derde kwartaal van 2022 
wordt de raad hierover verder geïnformeerd. 

38 CDA Diverse pagina’s: Het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal is ambitieus en heeft ook 
te maken met bouwen. We zien echter de laatste tijd stijgende bouwkosten, 
stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt, enzovoorts. Wat betekenen deze 
ontwikkelingen voor de haalbaarheid van het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal en 
hoe verhoudt zich dit tot onze positionering als Roosendaal binnen de Regionale 
Investeringsagenda West-Brabant-West?

Zoals al eerder aangegeven in uw raadscommissie is er sprake van onzekerheid in de bouwwereld. Deze onzekerheid kan impact hebben 
op de gehele woningbouwprogrammering. Uiteraard is dit ook onderwerp van gesprek met onze partners binnen de SRWBW. Wij 
monitoren deze ontwikkelingen nauwlettend en zullen uw raad meenemen waar dit tot bijsturing leidt of andere gevolgen heeft.

39 PvdA Toetsen wij nog bij onder andere de 'Verbonden Partijen' of instellingen zich 
houden aan de motie ten aanzien van beloningsbeleid (NB: De directe motie heb ik 
nu niet paraat, maar hij komt nog uit de tijd dat Bernadette in de raad zat. 
Bernadette gaat ook nog even zoeken, maar als onze wandelende database Ron 
ook nog weet heeft waar dit zou kunnen staan dan moet het goedkomen ;) ).

Net als gemeenten moeten verbonden partijen hun begroting en jaarrekening opstellen volgens het BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording). Onderdeel daarvan is dat gerapporteerd wordt over de WNT (Wet Normering Topinkomens) waardoor inzichtelijk 
wordt dat de norm niet wordt overschreden ( geldt voor bestuurders en directeuren in de publieke sector).



# Van Vraag Antwoord
40 Wat zijn de effecten en het rendement van de ingezette gelden van de Binnenstad 

B.v.?
De Roosendaal Binnenstad BV heeft als doel om de binnenstad te versterken en aantrekkelijker te maken voor consumenten, 
ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren. Door de binnenstads BV worden de belangen bij elkaar gebracht, kennis en middelen 
gebundeld om zo tot een efficiënt mogelijke besteding hiervan te komen om de gezamenlijke ambities te realiseren. 
Zo zijn er plannen gemaakt voor de vergroening Tussen de Markten, Entree parkeergarage Nieuwe Markt en Jan Snelstraat, die nu 
gefaseerd uitgevoerd worden. Met de vastgoedeigenaren is besproken welke gebieden tot het kernwinkelgebied behoort en welke 
gebieden niet meer. Dit is belangrijke input geweest voor de planvorming Rondje Roosendaal. Daarnaast heeft cultuur een steeds 
prominentere rol gekregen in de binnenstad. De Roospas is omgezet naar een app en uitgebreid met functies, op basis van input die is 
opgehaald bij zowel de ondernemers als de gebruikers. Er is een gezamenlijke website ontwikkeld met de VVV en Citymarketing en ook 
worden dezelfde social media kanalen gebruikt om alle informatie te delen met de bezoekers. Hiermee is er ook een einde gekomen aan 
de versnippering. In de Raadhuisstraat vonden diverse transformaties plaats. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente 
heeft de Binnenstad Roosendaal BV gesprekken gevoerd om tot een gezamenlijke ambitie te komen voor deze straat. 

41 Te weinig personeel is een punt in de stukken. Wat gaan we doen om meer 
personeel te trekken? En moeten we daar meer geld op inzetten, kijkende naar de 
ambities van het nieuwe college (en dus nog meer mensen nodig hebben 
eigenlijk)?

Binnen de groep P&O is een medewerker speciaal belast met recruitment. Door meer in te zetten op creativiteit in werving van nieuw 
personeel, de employer branding van de organisatie en het optimaliseren van de wervingsprocessen kunnen we een belangrijk verschil 
gaan maken. De realisering van de ambities van het pas aangetreden college zal zeker effect hebben op de organisatie. In het nieuwe 
collegeprogramma zal expliciet aandacht aan worden besteed aan wat dit betekent qua fte's en competenties.

42 Hoe kunnen we de effecten van ingezet geld beter inzichtelijk maken? Bijvoorbeeld 
binnen het Sociaal Domein op Eenzaamheid; wat is er concreet gerealiseerd, c.q. 
Leuk dat er bijeenkomsten zijn geweest, maar hoeveel mensen zijn er echt 
geholpen?

De effecten van de interventies/projecten omtrent eenzaamheid worden gemeten door de mate van aanwezigheid van inwoners en/of 
partners en gesprekken na afloop. In 2021 is er bijvoorbeeld een training geweest om eenzaamheid te verminderen. Na afloop hiervan is 
in gesprek gegaan met de deelnemers om hun ervaringen te bespreken. Daarnaast wordt er ingezet op bekendheid en bewustzijn. Uit het 
continu groeiende aantal leden van de NER kan bijvoorbeeld worden opgemaakt dat eenzaamheid als belangrijk wordt ervaren door 
partners in de gemeente. Een andere belangrijke graadmeter zijn de enquêtes die worden georganiseerd door de GGD en de gemeente. 
Hierin worden inwoners bevraagd over eenzaamheid. Doordat dit dezelfde vragen betreft is dit een goed middel om de ontwikkelingen te 
signaleren. 

43 We lezen in deze (maar ook vaker al in vorige) jaarstukken op bladzijde 5 dat er 
door meerdere mee- en tegenvallers geld overblijft. Dit komt vooral door niet 
uitgevoerd beleid. Met het oog op komend jaar, waarin we nog meer ambities 
hebben, hoe komen we dan tot een effectieve en meetbare uitvoering van 
voorgenomen beleid? Hoe zorgen we ervoor dat vrijgemaakt geld ook wordt 
besteed aan de plannen die we bedacht hebben?

Vanuit de planning en controlcyclus zorgen we met de tussentijdse verantwoording middels de voor- en najaarsbrief ervoor dat we  tijdig 
bijsturen. Het uitgangspunt hierbij is dat we de middelen met de best beschikbare informatie begroten voor de verschillende 
beleidsdoelen. Het is inherent aan begroten dat autonome ontwikkelingen ervoor kunnen zorgen dat er nog meer middelen nodig zijn of 
juist taken niet uitgevoerd kunnen worden en dus de daarvoor beschikbaar gestelde middelen niet besteed worden. Deze ontwikkelingen 
worden eveneens meegenomen in de voor- en najaarsbrief. Voorzover deze op het moment van het opstellen van de tussenrapportages 
bekend zijn. 

Raadsvraag n.a.v. Informatiebijeenkomst voor de raad d.d. 8 juni 2022
44 VLP Kunnen de resultaatbestemmingen 1-op-1 gerelateerd worden aan de positieve 

afwijkingen die tot het jaarrekeningresultaat hebben geleid?
De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn per programma in meer detail terug te vinden op de p.231-253 van de Jaarstukken. 
Hieronder wordt per resultaatbestemming aangegeven waar het voordeel te vinden is: 
* Onderwijshuisvesting € 869.000 (Programma 2)  → te vinden op p. 234 onder het kopje 'Onderwijs Algemeen'
* Concernbreed personeelsbudget € 520.000 (Programma 1) → te vinden op p. 233 onder het kopje 'Teams, Ondersteunende en Primaire 
groepen'
* Dienstverlening € 490.000 (Programma 6) → te vinden op p. 252 onder het kopje 'Algemene Uitkering'. Het bedrag van € 490.000 is 
onderdeel van het genoemde ontvangen bedrag van € 1.088.000.
* Meerkosten jeugdzorg en WMO i.v.m. Corona € 360.000 (Programma's 5 en 6) → te vinden op p. 247 onder het kopje '1e lijnsloket 
Wmo en Jeugd' (1e bullit). Het betreft het saldo van de bedragen + € 584.000 en -/- € 447.000, zijnde € 137.000. Het resterende bedrag, € 
223.000, is te vinden op p. 252 onder het kopje 'Algemene Uitkering'. Het bedrag van € 223.000 is onderdeel van het genoemde 
ontvangen bedrag van € 1.088.000.    
* Lokaal cultuuraanbod € 189.000 (Programma 6) → te vinden op p. 252 onder het kopje 'Algemene Uitkering'. Het bedrag van € 189.000 
is onderdeel van het genoemde ontvangen bedrag van € 1.088.000.
* Overkapping podium openluchttheater Vrouwenhof € 177.000 (Programma 2) → te vinden op p. 236 onder het kopje 'Podiumkunsten'. 

* GR ICT Samenwerking West-Brabant-West (ICTWBW) € 176.000 (Programma 1) → te vinden op p. 233 onder het kopje 'ICT'.
* Stedelijke regio € 125.000 (Programma 4) → te vinden op p. 243 onder het kopje 'ISV' (2e bullit). Een deel van het genoemde voordeel 
van € 163.000 wordt voor de resultaatbestemming Stedelijke Regio ingezet (€ 125.000). Het resterende deel van het voordeel, € 38.000, 
wordt ingezet voor de resultaatbestemming Regionale Investeringsagenda.
* Nieuwe wet Inburgering € 121.000 (Programma 3) → te vinden op p. 239 onder het kopje Participatievoorzieningen.
* Gidsgelden € 107.000 (Programma 5) → te vinden op p. 248 onder het kopje  'Algemene voorzieningen WMO en Jeugd' (7e bullit).



# Van Vraag Antwoord
* Ontmoetingsaccommodaties en buurthuizen € 95.000 (Programma 5) → te vinden op p. 249 onder het kopje 'Algemene voorzieningen 
WMO en Jeugd' (een-na-laatste bullit).
* Doorontwikkeling inwonersondersteuning € 68.000 (Programma 5) → te vinden op p. 248 onder het kopje 'Algemene voorzieningen 
WMO en Jeugd' (3e bullit).
* Leerlingenvervoer € 66.000 (Programma 2) → te vinden op p. 234 onder het kopje 'Bijzonder speciaal onderwijs'. Het voordeel is € 
129.000; daarvan is € 66.000 nodig als resultaatbestemming.
* Transformatiefonds en pilotmiddelen veiligheid € 65.000 (Programma 5) → te vinden op p. 249 onder het kopje 'Individuele 
voorziening in natura jeugd en PGB Jeugd' (3e bullit).
* Kunst voor het Huis van Roosendaal € 54.000 (Programma 1) → te vinden op p. 232 onder het kopje 'Faciliteiten Beheer'.
* Inkomstenderving gemeente € 49.000 (Programma 6) → te vinden op p. 252 onder het kopje 'Algemene Uitkering'. Het bedrag van € 
49.000 is onderdeel van het genoemde ontvangen bedrag van € 1.088.000.
* Coronasteun wijk- en dorpshuizen € 45.000 (Programma 5) → te vinden op p. 248 onder het kopje 'Algemene voorzieningen Wmo en 
Jeugd' (11e bullit).
* Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht € 45.000 (Programma 6) → te vinden op p. 252 onder het kopje 'Algemene Uitkering'. Het 
bedrag van € 45.000 is onderdeel van het genoemde ontvangen bedrag van € 1.088.000.
* Baggeren Emile van Loonpark € 42.000 (Programma 4) → te vinden op p. 242 onder het kopje 'Overige afwijkingen'. Hier zijn meerdere 
voor- en nadelen gesaldeerd. Het baggeren valt onder 'Waterkering en afwatering'.
* Regionale Investeringsagenda € 38.000 (Programma 4) →  te vinden op p. 243 onder het kopje 'ISV' (2e bullit). Een deel van het 
genoemde voordeel van € 163.000 wordt voor de resultaatbestemming RIA ingezet (€ 38.000). Het resterende deel van het voordeel, € 
125.000, wordt ingezet voor de resultaatbestemming Stedelijke Regio. 
* Meldpunt discriminatie € 31.000 (Programma 5) → te vinden op p. 248 onder het kopje 'Algemene voorzieningen WMO en Jeugd' (4e 
bullit).
* Woonagenda € 23.000 (Programma 4) → dit betreft kosten die gemaakt moeten worden n.a.v. aangenomen moties van de raad. Het 
voordeel op 'Wonen' (p. 244) zal hiervoor worden aangewend.
* Openbare toiletten binnenstad € 22.000 (Programma 3) → te vinden op p. 237 onder het kopje 'Kapitaallasten' (3e bullit).
* Rondje Roosendaal € 21.000 (Programma 4) → Het voordeel op 'Wonen' (p. 244) zal hiervoor worden aangewend.
* Wonen met Gemak € 19.000 (Programma 4) → Het voordeel op 'Wonen' (p. 244) zal hiervoor worden aangewend.
* Handelingsperspectief Spoorzone € 15.000 (Programma 4) → Het voordeel op 'Wonen' (p. 244) zal hiervoor worden aangewend.
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