
 
  Raadsbesluit 

 
 
 

 
 

Datum raadsvergadering: 13 juli 2022 Agenda nr.:  

Portefeuillehouder(s): Wethouder Van der Star Registratiecode: 535760/2022- 

Onderwerp: Jaarstukken 2021 en concept accountantsverslag 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de griffie). 
 
Besluit: 
 
1.    De Jaarstukken 2021 vast te stellen. 
2.    De voorgestelde resultaatbestemming 2021 vast te stellen, inclusief bijbehorende begrotingswijziging: 

a.    € 869.000 te reserveren voor onderwijshuisvesting 
b.    € 520.000 te reserveren voor concernbreed personeelsbudget 
c.    € 490.000 te reserveren voor dienstverlening 
d.    € 360.000 te reserveren voor meerkosten jeugzorg en WMO i.v.m. Corona 
e.    € 189.000 te reserveren voor lokaal cultuuraanbod 
f.     € 177.000 te reserveren voor overkapping podium openluchttheater Vrouwenhof 
g.    € 176.000 te reserveren voor Gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West 
(ICTWBW) 
h.    € 125.000 te reserveren voor Stedelijke Regio 
i.     € 121.000 te reserveren voor nieuwe wet Inburgering 
j.     € 107.000 te reserveren voor gidsgelden 
k.    € 95.000 te reserveren voor ontmoetingsaccommodaties en buurthuizen 
l.     € 68.000 te reserveren voor doorontwikkeling inwonersondersteuning 
m.  € 66.000 te reserveren voor compensatie niet-gereden ritten leerlingenvervoer 
n.    € 65.000 te reserveren voor transformatiefonds en pilotmiddelen veiligheid 
o.    € 54.000 te reserveren voor kunst voor het HUIS van Roosendaal 
p.    € 49.000 te reserveren voor inkomstenderving gemeente 
q.    € 45.000 te reserveren voor coronasteun wijk- en dorpshuizen 
r.     € 45.000 te reserveren voor kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht 
s.    € 42.000 te reserveren voor baggeren Emile van Loonpark 
t.     € 38.000 te reserveren voor Regionale Investeringsagenda (RIA) 
u.    € 31.000 te reserveren voor meldpunt discriminatie 
v.    € 30.000 te reserveren voor sanering KCT kazerneterrein 
w.   € 23.000 te reserveren voor woonagenda 
x.    € 22.000 te reserveren voor openbare toiletten binnenstad 
y.    € 21.000 te reserveren voor Rondje Roosendaal 
z.    € 19.000 te reserveren voor Wonen met Gemak 
aa. € 15.000 te reserveren voor handelingsperspectief Spoorzone 
bb. € 696.000 zijnde de helft van het jaarrekening resultaat na resultaatbestemming te storten in het 
innovatiefonds 
cc.  € 696.000 te storten in de Algemene reserve. 

3.    Kennis te nemen van het accountantsverslag. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2022 . 
 
 
De griffier,       De voorzitter, 


