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Introductie 
De Kadernota 2017 is de opmaat naar de Programmabegroting 2017 – 2020. De Kadernota heeft als 
doel om bekende en verwachte financiële en beleidsmatige ontwikkelingen te schetsen en te 
verwerken. De Kadernota gaat daarbij over de hoofdlijnen. De beleidsmatige en financiële gevolgen 
worden nog niet vertaald naar de specifieke begrotingsprogramma’s.  
Het is dit jaar gelukt om de meicirculaire te verwerken in de Kadernota. Dit is gelukt doordat de 
meicirculaire daadwerkelijk verscheen in mei (op 31 mei) en doordat het zomerreces dit jaar relatief 
laat aanvangt. Er ontstond daardoor tijd om invulling te geven aan deze uitdrukkelijke wens van de 
gemeenteraad.  
 
In deze Kadernota worden uw raad keuzes voorgesteld. Niet met het idee om uw raad een 
dichtgetimmerd verhaal te presenteren. Integendeel, het college ziet deze Kadernota als basis voor 
het gesprek met uw raad.  Een gesprek om te bezien of de ontwikkelingen en voorgestelde keuzes 
aansluiten bij de verwachtingen van uw raad.  

 
Van politieke beschouwingen naar Kadernota 
Tijdens de politieke beschouwingen van 3 maart jl.  hebben de raadsfracties hun visie  gegeven op de 
belangrijke thema’s voor het komende begrotingsjaar en daarmee richting gegeven. 
Op hoofdlijnen kwamen – in willekeurige volgorde – tijdens de politieke beschouwingen met name 
de volgende thema’s aan de orde: 

 Lastenverlichting 

 Sport & Cultuur 

 Economie en Werk 

 Armoede 

 Veiligheid 

 Wonen 

 Parkeren 

 Binnenstad 

 Zorg & Voorliggend veld 

 Groen & Grijs 

 Onderscheidend Roosendaal 
 
De richting die op deze thema’s is aangegeven, vindt u terug in de voorstellen in deze Kadernota. Als 
een voorstel in deze Kadernota betrekking heeft op één van de aangedragen thema’s dan is dat 
opgenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat met betrekking tot het thema ‘Zorg & Voorliggend veld’ 
de gemeenteraad onlangs een raadsbesluit over dit thema heeft genomen. Bovendien wordt in het 
voorstel van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 geld beschikbaar gesteld voor 
sportaccommodaties. 
 
De tussenbalans:  Op koers 
Voordat de nieuwe voorstellen de revue passeren, wil het college – halverwege deze 
bestuursperiode –  inzicht geven in de uitvoering van de Bestuursovereenkomst ‘Naar een 
evenwichtig Roosendaal’. Wij hanteren in deze tussenbalans de drie hoofdthema’s uit de 
Bestuursovereenkomst: 

 Sociaal Domein 

 Economie & Binnenstad 

 Leefbaarheid & Wonen  
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Het sociale domein: Stad van de menselijke maat 
 
Gebundelde kracht 
De overdracht van de zorgtaken naar onze gemeente is voorspoedig verlopen. Er hebben zich geen 
negatieve incidenten voorgedaan, alle herindicaties zijn uitgevoerd en de overname van taken door 
de gemeente heeft nauwelijks geleid tot klachten of bezwaarschriften. Kortom: de transitie is 
geslaagd en nu gaan we vol energie verder met de reeds ingezette transformatie.  
In de VeranderAgenda Sociaal Domein – getiteld ‘gebundelde kracht’ – uit 2015 is uitgewerkt in 
welke richting en op welke wijze de transformatie van het sociaal domein vorm moet krijgen. Wij 
doen dit in samenspraak en samenwerking met inwoners en aanbieders. Daarbij krijgen de 
aanbieders volop de gelegenheid om te innoveren en dagen we de aanbieders uit om producten en 
diensten aan te beiden waarbij de zorgvraag van onze inwoners als uitgangspunt geldt.  
Tot op heden lukt het ons om de taken – zoals afgesproken in de Bestuursovereenkomst – binnen de 
beschikbare Rijksbudgetten uit te voeren. De beschikbare Rijksbudgetten dalen echter de komende 
jaren nog flink. En wij willen dat onze inwoners goede zorg krijgen aangeboden. Achterover leunen is 
dus geenszins aan de orde. Om zorg en ondersteuning ook op de langere termijn beschikbaar en 
betaalbaar te houden versterken we het voorliggend veld.  
Om dit te realiseren wenden we de bestemmingsreserve Sociaal Domein niet alleen aan om tekorten 
op te vangen, maar ook om te investeren. De gemeenteraad heeft hierover een besluit genomen. 
Alleen door te blijven innoveren kunnen we op termijn de taken binnen Rijksbudget blijven 
uitvoeren. Daardoor blijft Roosendaal een sociale stad waar niemand buiten de boot  valt en alle 
mensen voldoende kansen krijgen om op eigen kracht en naar eigen tevredenheid in de 
maatschappij te participeren.  
 
De Toegang 
De Toegang is de lokale, integrale toegang tot het sociale domein in Roosendaal. De belangrijkste 
uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de Toegang zijn vastgelegd  in de in 2015 
opgestelde  ambitienotitie  2016 – 2018. Inwoners kunnen er op vertrouwen dat de professionals 
alle aspecten die een rol spelen bij de problematiek (van het gezin) meenemen in de vraaganalyse en 
het gezinsplan. Hiermee geven we uitvoering aan de Bestuursovereenkomst waarin is gesteld dat 
het sociaal domein voor onze inwoners herkenbaar en toegankelijk is.  
 
WVS-groep 
De participatiewet stelt ons voor grote uitdagingen. We krijgen onder andere te maken met 
inwoners die niet langer kunnen worden doorgeleid naar de sociale werkvoorziening of Wajong. Het 
instrument ‘beschut werken nieuwe stijl’ wordt ingezet voor mensen die uitsluitend in een 
beschutte omgeving tot arbeidsparticipatie kunnen komen. De uitvoering van het beschut werken 
zal georganiseerd worden via WVS-groep. De huidige WVS-groep wordt de komende vijf jaar 
omgevormd tot een leer-/werkbedrijf waarin de mensontwikkeling centraal staat. 
 
Armoedebeleid 
In de Bestuursovereenkomst is opgenomen dat er niet wordt bezuinigd op het armoede- en 
minimabeleid. We houden het voorzieningenpakket derhalve intact. We hebben de 
armoedeproblematiek als speerpunt in ons zorgprogramma geïntegreerd en geïnvesteerd in het 
terugdringen van armoede bij kinderen. Het college heeft verder besloten om de Bijzondere Bijstand 
toegankelijker te maken door het zogenaamde drempelbedrag per 1 juli 2015 hiervoor af te 
schaffen. Ook hebben we de afgelopen jaren ingezet op terugdringen van non-gebruik. Verder 
investeren we in de ontwikkeling van wijknetwerken van professionals en inwoners die armoede (en 
eenzaamheid) signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen naar de juiste voorzieningen.  
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Economie & Binnenstad: investeren in structurele versterking 
 
Economische Actiepunten 
In de Bestuursovereenkomst is vastgelegd dat het bevorderen van de werkgelegenheid het centrale 
economische thema is. Om de daling van de werkgelegenheid om te zetten naar een stijging, is een 
brede, integrale aanpak nodig. Samen met onze partners zetten we extra in op het creëren van 
banen, zowel door het ondersteunen van de groei van (bestaande) ondernemingen als door het 
bieden van een uitstekend vestigingsklimaat. De aanpak gedurende deze bestuursperiode is 
vastgelegd in het Economisch Actieplan 2015-2018 en in de Economische Actiepunten voor 2016 en 
2017.  
 
Binnenstad 
In de Bestuursovereenkomst is met betrekking tot de binnenstad een aantal concrete acties 
benoemd. Sinds 2015 is de binnenstadsorganisatie operationeel. In deze organisatie zijn inwoners, 
ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente vertegenwoordigd. De binnenstadsorganisatie 
heeft als taak om de koers en richting uit het door de raad vastgestelde rapport ‘Roosendaal: 
Gezonde stad’ te bewaken en die gedachte uit te voeren. 
De gemeenteraad heeft het voorstel tot herinrichting van de Nieuwe Markt vastgesteld. Deze 
werkzaamheden zijn in 2015 gestart en worden in  2016 afgerond. Tevens heeft de raad  besloten 
tot de vorming van het cultuurcluster. Hiermee wordt de fysieke verbinding tussen het Tongerlohuys 
en de Schouwburg gerealiseerd en wordt de functie van het Tongerloplein als culturele huiskamer 
van de stad verder versterkt.  
Het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad biedt ruimte en flexibiliteit  voor een grotere 
diversiteit aan functies in de compacte binnenstad. We geven ondernemers in de binnenstad met de 
pilot verlichte regeldruk en de pilot mengvorm winkel/horeca bovendien kansen om te 
experimenteren met nieuwe initiatieven en oplossingen. Ook de onlangs afgesloten retaildeal biedt 
de mogelijkheid om samen met het netwerk van onder andere INretail en vastgoedeigenaren nog 
meer stappen te zetten in de gezamenlijke binnenstadsaanpak.  
In de Bestuursovereenkomst is de ambitie opgenomen om te komen tot convenanten met 
marktpartijen en investeerders. De gemeente en marktpartijen hebben er echter voor gekozen om 
het eigen budgetrecht te behouden. Gezamenlijk is gekozen voor het maken van betekenisvolle 
samenwerkingsafspraken op het niveau van de mandjes uit het rapport ‘Roosendaal: Gezonde stad’.  
Onlangs heeft de raad het voorstel voor de aanleg van de Centrumring vastgesteld. Met het 
vastgestelde ontwerp van de nieuwe Centrumring wordt de binnenstad beter bereikbaar en is de 
grens van de compacte binnenstad duidelijk en herkenbaar gemarkeerd.  
 
 
Leefbaarheid & Wonen: Ruimte voor initiatief 
 
Vitale wijken en dorpen 
In april 2015 heeft de gemeenteraad de startnotitie voor het programma Vitale Wijken en Dorpen 
vastgesteld. In dit programma werken wij, samen met inwoners, maatschappelijke instellingen en 
partners, aan de vitaliteit van wijken en dorpen. Het college gaat door op de lijn die de afgelopen 
jaren is ingezet. Er is steeds meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en voor 
participatie. Om maatwerk te leveren hebben we  een ‘thermometer van vitaliteit’ opgesteld: de 
vitaliteitskaart. De vitaliteitskaarten helpen ons bij de prioritering die in de wijken en dorpen nodig is 
om de vitaliteit te versterken. De gemeenteraad heeft in januari 2016 geld beschikbaar gesteld voor 
de eerste tranche met concrete vitaliteitsacties. Onlangs is de gemeenteraad een tweede tranche 
met voorstellen aangeboden. Bij het bedenken en uitvoeren van de vitaliteitsacties trekken 
inwoners, maatschappelijke instellingen en gemeente samen op. 
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Openbare Ruimte 
De uitvoering van de nota ‘Verbindend Beheren’ (2013) heeft er toe geleid dat er steeds meer 
maatwerk mogelijk is gemaakt bij het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. Steeds 
meer vernieuwingen en investeringen in de openbare ruimte worden in samenwerking met 
inwoners gerealiseerd. De afgelopen jaren zijn kwaliteitsimpulsen – denk hierbij aan de 
omvormingen en het inlopen van achterstanden bij voet- en fietspaden – in de openbare ruimte 
uitgevoerd. Met de aanstelling van wijkchefs hebben wij aanspreekpunten voor ‘groen en grijs’ in 
onze wijken en dorpen geïntroduceerd. De wijkchefs spelen een cruciale verbindingsrol om de wijk- 
en dorpsonderhoudsplannen uit te voeren dan wel te verscherpen. 
 
GVVP & Mobiliteitsagenda 
In 2015 is het gemeentelijke verkeer- en vervoersbeleid (GVVP 2015 -2025) vastgesteld. Dit is het 
beleidskader voor de gewenste ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in onze 
gemeente. In 2025 is het verkeer en vervoer in de gemeente Roosendaal schoner, stiller, zuiniger en 
slimmer.  De belangrijkste opgaven tot 2019 om dit te realiseren zijn opgenomen in de vastgestelde 
Mobiliteitsagenda. 
 
Woonagenda 
We zijn in 2014 gestart met een proces waarbij de gemeente samen met partners continu werkt aan 
het verbeteren van het woon- en leefklimaat. Het doel is om de aantrekkelijkheid van onze 
gemeente als woongemeente te vergroten. De kaderstellende Woonagenda heeft de raad  in 2015 
vastgesteld. Uit de onderzoeken die zijn gehouden bij het opstellen van de Woonagenda komt naar 
voren dat Roosendaal de komende jaren nog een aanzienlijke woningbouwopgave heeft.   
 
Stadsoevers & ’t Zand  
Vele partijen in Roosendaal hebben aan de woontafels aangegeven aan de slag te willen met nieuwe 
projecten en nieuwe plannen. Als uitwerking van de Woonagenda heeft de raad eind 2015 het 
ruimtelijk raamwerk ‘Stadsoevers’ vastgesteld. Door ’Stadsoevers’ verder te ontwikkelen wordt een 
nieuwe en unieke plek in de stad gecreëerd. De ontwikkeling van het gebied is van groot belang voor 
de gemeente. Door haar strategische ligging vormt ‘Stadsoevers’ immers een ideale voedingsbodem 
voor een zeer aantrekkelijke gemengde stadswijk waar wonen, werken en recreëren hand in hand 
gaan. In ‘Stadsoevers’ komen belangrijke structuurdragers van Roosendaal bijeen: het spoor, de 
Molenbeek, de Vliet en de Kade.  

Ook voor de ontwikkeling bij ‘’t Zand’ heeft de gemeenteraad het ruimtelijk kader vastgesteld. In ‘’t 
Zand‘ komt een nieuw woonmilieu, waarbij de groene kwaliteit van het landschap centraal staat. Er 
komen grondgebonden woningen in uiteenlopende typologieën en prijsklassen.  
Door de ontwikkeling van ‘Stadsoevers’ en ‘’t Zand’ krijgt de Roosendaalse woningmarkt nieuw 
perspectief. 
 
Douanekantoor, Molenstraat en Bulkstraat 
De garantstelling ten aanzien van de herontwikkeling van het Douanekantoor naar een 
appartementengebouw maakt het mogelijk dat er woningen beschikbaar komen die grotendeels tot 
de sociale huursector behoren. Verder zorgt de garantstelling voor de herontwikkeling van panden 
in de Molenstraat ervoor dat er woningen komen met een huur onder de liberaliseringsgrens.  
Deze woningen zijn bedoeld voor kleinere huishoudens en jongeren.  
Het vaststellen van het bestemmingsplan Bulkstraat biedt de kans om het gebied ten zuiden van de 
Bulkstraat in Wouw tot ontwikkeling te brengen. Op basis van dit plan kunnen nieuwe woningen, 
een groene zone en de uitgifte van lichte bedrijfskavels met bedrijfswoningen worden gebouwd. 
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Financiën: investeren en risico’s beheersen 
 
In de Bestuursovereenkomst is opgenomen dat wij inzetten op een gezond evenwicht tussen 
investeren en risico’s beheersen. Met betrekking tot beide aspecten zijn in de Programmabegroting 
2015 twee specifieke bestemmingsreserves ingesteld. Dit betreffen de bestemmingsreserves 
Investeringsimpuls en Sociaal Domein. Voor beide reserves geldt dat gedurende deze 
bestuursperiode € 10 miljoen beschikbaar is. Verder blijft de weerstandsratio boven de in de 
Bestuursovereenkomst bepaalde minimale waarde van 1,0. Ook is de OZB niet meer dan met de 
prijsinflatiecorrectie gestegen. 
 
 
De komende jaren: Sterk in beweging 
In de visie ‘Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt’ (2012) werd het al opgemerkt. De wereld 
om ons heen verandert met een ongekende snelheid en intensiteit. Roosendaal als gemeente, 
gebied en samenleving verandert net zo snel en ingrijpend mee. Dat betekent dat er ook op de 
hoofdthema’s uit de Bestuursovereenkomst opgaven blijven bestaan.  
We zetten de ingezette evenwichtige en stabiele koers de komende jaren voort. We blijven daarbij 
sterk in beweging!  
 
Sociaal Domein 
In het rapport Midsize Brabant wordt sociale veerkracht beschreven als de capaciteit tot aanpassing 
aan veranderende omstandigheden. Er zijn ontwikkelingen die vragen om te investeren in de sociale 
veerkracht van inwoners. De veranderingen in het sociale domein (eigen kracht), op de arbeidsmarkt 
(flexibiliteit / werkloosheid) en technologische vernieuwingen doen een beroep op het 
aanpassingsvermogen van onze inwoners. Wij willen geen scheidslijn tussen mensen die mee 
kunnen en mensen die dat niet of nauwelijks kunnen.  
Wij doen dat door steeds meer in te zetten op verbindingen. Onder de noemer ‘vitale wijken en 
dorpen’ zetten we in op verbindingen binnen wijken en dorpen. De besluiten ten behoeve van de 
versterking van het voorliggend veld en het bijbehorende Stimuleringsfonds geven invulling aan de 
doelstelling dat onze gemeente een plaats blijft waar iedere inwoner kan meedoen, waar niemand 
wordt uitgesloten en mensen elkaar kunnen helpen en solidair zijn met elkaar. We zetten daarbij 
met name in op het blijvend versterken van het voorliggend veld, preventie en vroegsignalering en 
het verbeteren van de samenwerking tussen de diverse aanbieders van zorg en welzijn onderling en 
tussen aanbieders en inwoners. De vraag van inwoners moet nog centraler komen staan, met meer 
ruimte voor maatwerk, zowel op buurtniveau als individueel niveau.  
 
Economie & Binnenstad 
Zoals het er nu uitziet laten we de tijd van economische neergang achter ons. Er zijn steeds meer 
signalen voor economisch herstel. Het Centraal Plan Bureau geeft in de korte termijn raming aan dat 
de economie zich gestaag herstelt, maar niet uitbundig (maart 2016). Dit herstel vertaalt zich niet 
meteen in een daling van het aantal inwoners dat een beroep doet op bijstand.  
Om de kansen van de aantrekkende economie toch te verzilveren blijven we krachtig inzetten op  
acquisitie, zodat nieuwe ondernemingen zich in onze gemeente en regio vestigen. We hebben met 
de komst van het distributiecentrum van Primark en de ontwikkelingen op het Philipsterrein hier al 
goede stappen in gezet. Daarnaast  proberen we de arbeidsvraag van de aanwezige bedrijven en de 
mogelijkheden van onze bedrijventerreinen optimaal te benutten.  
 
Wij investeren flink in en werken hard aan de aantrekkelijkheid van onze compacte binnenstad. De 
herinrichting van de Nieuwe Markt, de nieuwe centrumring, het cultuurcluster en een nieuw flexibel 
bestemmingsplan zijn hier voorbeelden van. Daarmee zijn we er echter nog niet. Het 
consumentengedrag verandert onder andere door het toenemend aantal aankopen via het internet. 
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Het behouden en versterken van de aantrekkingskracht van onze binnenstad blijft de komende jaren 
de uitdaging. Het motto uit het rapport ‘Roosendaal: Gezonde stad’ luidt: ‘Een binnenstad die 
compacter wordt, maar grootser aanvoelt’. De investeringen voor de fysieke verbeteringen vormen 
een onlosmakelijk geheel met de virtuele verbeteringen. De komende jaren voeren wij de notitie 
‘Detailhandel en horeca buiten de centrumring’ uit. Slim, zorgvuldig en samenwerkingsgericht gaan 
wij aan de slag met het stappenplan om te komen tot een compactere binnenstad.  
Smart retail biedt kansen voor het combineren en integreren van online en offline winkelen. Door 
gebruik te maken van online toepassingen kunnen bezoekers worden verleid om de binnenstad te 
bezoeken. De komende jaren ontwikkelen we smart retail verder. De gemeente is daarin vooral 
faciliterend.  Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren staan we voor deze 
uitdaging.  
 
Leefbaarheid & Wonen 
De woningmarkt en -bouw is geraakt door de crisis. Onder andere door de plannen voor 
‘Stadsoevers’ en ‘’t Zand’ bieden we nieuw perspectief voor inwoners en ondernemers. We zetten 
echter niet alleen in op nieuwbouw. Een deel van de oplossingen naar woningen en appartementen 
wordt in bestaand (leegstaand) vastgoed gezocht. Ook de vastgoedsector is sinds de economische 
crisis immers stevig geraakt. We zien de toegenomen leegstand echter niet enkel als een 
conjunctureel fenomeen, maar vooral als een structurele ontwikkeling. De gemeente biedt 
eigenaren dan ook mogelijkheden voor creatieve en onconventionele oplossingen voor leegstaand 
vastgoed.  
 
Initiatieven van inwoners zijn niet meer weg te denken uit onze gemeente. Ze zijn van grote waarde 
en dragen bij aan de vitaliteit van wijken en dorpen. Inwoners, bewonersnetwerken, wijk- en 
dorpsplatforms; allemaal werken ze aan een betere, fijnere en mooiere wijk of dorp. We gaan de 
initiatieven en bewonersnetwerken op een andere – meer passende – manier ondersteunen. De 
wijze waarop we dit vormgeven bedenken we niet vanuit het Stadskantoor, maar dit pakken we 
samen met inwoners en bewonersnetwerken op.  
De komende periode gaan we bovendien de financiële  impulsen en de vernieuwde werkwijze 
bestendigen. De stimuleringsbijdragen uit de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen bouwen 
we  steeds verder af en vitaliteitsacties worden in de toekomst steeds vaker uit reguliere middelen 
bekostigd.  
 

Statushouders en vluchtelingen 
Net als elke gemeente in Nederland heeft Roosendaal een wettelijke taakstelling voor het huisvesten 
van vergunning- c.q. statushouders. Voor de gemeente Roosendaal was de taakstelling voor 2015 
vastgesteld op 132 vergunninghouders. Deze taakstelling is in nauwe samenwerking met 
Vluchtelingenwerk en de Woningbouwcorporaties gerealiseerd.   
Het college heeft in januari van dit jaar een verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers) ontvangen tot het  bieden van noodopvang. Nadien heeft de commissaris van de 
Koning een brief naar alle Noord-Brabantse gemeenten gestuurd over extra (nood)opvang van 
asielzoekers in de provincie. Hierin is een 'Brabantse aanpak van vluchtelingen' beschreven. Dit 
betekent er wordt gewerkt met een heldere doelstelling per gemeente en een mogelijkheid om 
hierover op (sub)regionaal niveau afspraken te maken over de invulling. Op subregio niveau geldt 
voor de Brabantse Wal (met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en 
Woensdrecht)  dat er in totaal een restopgave is 832 opvangplekken en 558 statushouders. De 
colleges  van de Brabantse Wal gemeenten hebben een akkoord bereikt over de verdeling van deze 
restopgave. Voor de gemeente Roosendaal betekent dit dat er voor 416 vluchtelingen noodopvang 
wordt gerealiseerd en er 76 statushouders worden gehuisvest.  
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Financieel kader 
Onderstaand financieel kader biedt een overzicht van het beschikbare geld en vormt het 
uitgangspunt voor de integrale afwegingen in deze Kadernota.  
Het overzicht toont aan dat er met het oog op de Programmabegroting 2017 financiële ruimte is. Dit 
bedrag is beschikbaar voor de dekking van autonome ontwikkelingen en nieuw of aangepast beleid.  
 
Onder de tabel wordt de opbouw van dit financiële kader toegelicht.  
 
 Bedragen  x 1000 2017 2018 2019 2020 

A. Begrotingssaldo & Gemeentefondsuitkering € 1092 V € 2717 V € 2998 V € 4926 V 

B. Bijstelling stortingen bestemmingreserves 
- Economie, meer specifiek de binnenstad 
- Sociaal Domein 

 
€ 329 V 

€ 1948 V 

 
€ 1339 V 

 
€ 283 V 

- 

C. Structurele voordelen jaarstukken 2015 € 50 V € 50 V € 50 V € 50 V 

      

 Totaal  € 3419 V € 4106 V € 3331 V € 4976 V 
V = voordeel 
N = nadeel 
 
 

A. Begrotingssaldo & Gemeentefondsuitkering 
Onder deze noemer is de door de raad vastgestelde Programmabegroting 2016-2019 en het totaal 
van de september- en decembercirculaire 2015 en de meicirculaire 2016 opgenomen. Het 
begrotingssaldo sluit op nul. De circulaires laten voor wat betreft de algemene uitkering voordelen 
zien ten opzichte van de meerjarenbegroting. De hoogte van de gemeentefondsuitkering kent een 
risico. De uitkeringsramingen kunnen namelijk per circulaire behoorlijk fluctueren. Daarbij geldt ook 
dat de prognoses van jaren die verder weg liggen onzekerder zijn dan de prognoses van eerdere 
jaren. In bijlage 3 is een analyse opgenomen van de meicirculaire 2016. 
 
B. Bijstelling stortingen bestemmingsreserves  
In de bestemming van het jaarrekeningresultaat heeft de bestemming ‘Werken aan een evenwichtig 
Roosendaal’ invloed op het financieel kader.  
In de Bestuursovereenkomst is ruimte gemaakt om te kunnen investeren, hervormen en innoveren 
binnen de drie hoofdthema’s. Hiervoor zijn onder meer twee reserves gevormd: risicoreserve Sociaal 
domein en bestemmingsreserve Investeringsimpuls. Beide reserves worden gedurende de 
bestuursperiode opgebouwd tot € 10 miljoen. In de Jaarstukken 2015 wordt voorgesteld om de 
stortingen voor de periode 2017 tot en met 2019 te vervroegen, zodat de plafonds van € 10 miljoen 
eind 2016 worden bereikt. Dat betekent dat de stortingen in 2017, 2018 en 2019 niet meer hoeven 
plaats te vinden en vrijvallen. Dit levert dan voor deze jaren een voordeel op. 
 
C. Structurele voordelen jaarstukken 2015 
In het financieel kader nemen we autonome structurele voordelige effecten van de Jaarstukken 
2015 mee. Het betreft met name een daling van het energieverbruik bij openbare verlichtingen. 
Hierbij geldt dat wijzigingen in energieprijzen dit bedrag beïnvloeden. Vanuit het 
voorzichtigheidsprincipe is derhalve de helft van het overschot uit 2015 meegenomen.   
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Autonome ontwikkelingen 
Allereerst worden financiële bijstellingen voorgesteld die het gevolg zijn van eerdere besluiten of 
autonome ontwikkelingen. Deze aanpassingen worden onder de tabel toegelicht. 
 

  
Bedragen  x 1000 

2017 2018 2019 2020 Thema politieke 
beschouwingen 

A Voortzetting starterslening  € 85 N € 85 N € 85 N € 85 N Wonen 

B Onkruidbestrijding  € 200 N € 200 N € 200 N € 200 N Grijs & Groen 

C Gevolgen Vennootschapsbelasting € 30 N € 30 N € 30 N  €30 N  

D Cao-ontwikkeling € 113 N € 113 N € 113 N € 113 N   

E Areaaluitbreiding € 245 N € 245 N € 245 N € 245 N  Grijs & Groen 

F Daling inkomsten billboards € 100 N € 100 N  € 100 N € 100 N  

G Daling parkeerinkomsten  € 655 N  € 655 N € 655 N € 655 N Parkeren 

H Uitvoeringskosten Werkplein € 350 N € 300 N  € 220 N € 130 N  

I Indexering subsidiebudgetten  € 100 N € 200 N € 300 N € 400 N  

       

 Totaal € 1878 N   € 1928 N € 1948 N € 1958 N  

V = voordeel 
N = nadeel 

 
A. Voortzetting starterslening 
De Starters- en duurzaamheidsregeling is de afgelopen jaren een groot succes gebleken. De 
gemeenteraad heeft in februari 2016 besloten om deze regeling voort te zetten en € 2 miljoen 
voor de verstrekking van naar schatting zestig startersleningen beschikbaar te stellen. Daarbij is 
tevens besloten om de structurele lasten van € 85.000 op te nemen in de Kadernota 2017. 
 
B. Onkruidbestrijding 
Er is een landelijk verbod op het gebruik van alle onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen. Deze 
verandering in de landelijke regelgeving zorgt ervoor dat de gemeente op een andere manier 
onkruid op verhardingen moet bestrijden. Door over te gaan op heet water, aangevuld met 
borstelen en branden, worden de gewenste beeldkwaliteiten B en C gewaarborgd. Deze 
werkmethode is echter € 200.000 duurder dan chemisch bestrijden. De gemeenteraad is hierover in 
december 2015 middels een raadsmededeling geïnformeerd. 
 
C. Gevolgen Vennootschapsbelasting  
De gevolgen van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven zijn in beeld gebracht. De 
wet is voor het eerst van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Op basis 
van de analyse is de conclusie dat de verschuldigde vennootschapsbelasting met betrekking tot de 
exploitatie circa € 30.000 bedraagt.  
 
D. Cao-ontwikkeling 
De cao met een looptijd tot mei 2017 bevat 3% salarisverhoging per 1 januari 2016, 0,4% 
salarisverhoging per 1 januari 2017 en in 2016 zijn de pensioenpremies structureel verlaagd 
waardoor de werkgeverskosten afnemen. In de begroting wordt standaard rekening gehouden met 
1% salarisverhoging. De nieuwe cao leidt ten opzichte van de begroting per saldo tot een toename 
van de loonkosten van € 113.000.  
 
E. Areaaluitbreiding 
In de Programmabegroting 2015 is expliciet vastgesteld dat voor het beheer van areaaluitbreidingen 
middelen worden opgenomen. De opgenomen uitbreiding betreft met name Laagveld (noordelijk 
deel), De Meeten II en Laan van Europa.  
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F. Daling inkomsten billboards 
Het contract voor de verhuur van billboards loopt af. Het contract is destijds onder zeer gunstige 
markomstandigheden gesloten. De markt voor exploitanten van reclame in de openbare ruimte is de 
laatste jaren echter aanzienlijk verslechterd. Er is een nieuwe aanbesteding geweest en een  nieuw 
contract met een lagere opbrengst afgesloten. De jaaropbrengst is € 100.000 lager. 
 
G. Daling parkeerinkomsten 
Sinds 2013 zijn de gerealiseerde opbrengsten parkeren lager dan begroot. De verschillen worden 
veroorzaakt door minder opbrengsten in het straatparkeren en minder opbrengsten bij naheffingen. 
Het is moeilijk te voorspellen hoe hoog de opbrengsten de komende jaren zijn. Het is echter duidelijk 
dat deze structureel lager zijn dan momenteel begroot. Dat is dan ook de reden om de 
parkeeropbrengsten in de meerjarenbegroting met structureel met € 655.000 te verlagen. 
 

H. Uitvoeringskosten Werkplein Hart van West-Brabant 
De huidige uitvoeringskosten zijn gebaseerd op de klantenaantallen van het jaar 2012. Dit is 
gehanteerd als uitgangspunt bij de oprichting van deze Gemeenschappelijk Regeling. Het is plausibel 
aan te nemen dat dit niet meer redelijk en uitvoerbaar is gezien de enorme stijging van de 
klantenaantallen (33% t.o.v. 2012).  Met de genoemde bedragen wordt de Programmabegroting aan 
de huidige situatie en verwachtingen aangepast. 
 
I. Indexering subsidiebudgetten 
In het kader van de bezuinigingsoperaties heeft de gemeente al enige jaren achtereen geen 
prijsindexatie meer toegepast op een deel van de budgetten. Wij kiezen er nu voor om een 
indexering van 0,8%   – zijnde het gemiddelde van de inflatie van de afgelopen drie jaar – toe te 
passen op de subsidiebudgetten.  
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Voorstellen Kadernota 2017 

Na de bijstelling op basis van autonome ontwikkeling en eerdere besluiten blijft er geld beschikbaar 
om nieuwe voorstellen te doen. In deze Kadernota worden voorstellen gepresenteerd om te 
verwerken in de Programmabegroting 2017. De opgenomen voorstellen zijn voor het college geen 
dichtgetimmerd verhaal. Graag gaat het college met uw raad het gesprek aan over de invulling van 
de financiële ruimte.  
Wij sluiten met onze voorstellen aan op de hoofdthema’s uit de Bestuursovereenkomst en op de 
politieke beschouwingen. De voorstellen worden onder de tabel  toegelicht en bij enkele wordt 
verwezen naar een bijlage met alternatieve mogelijkheden. 
 
  

Bedragen  x 1000 
2017 2018 2019 2020 Thema Politieke  

beschouwingen 

 

VERSTERKING SOCIAAL DOMEIN 

A Bijzondere bijstand € 150 N € 150 N € 150 N € 150 N Armoede 

B Bijstellen BUIG-budget € 750 N € 700 N  € 350 N  € 175 N  

C Fonds Care Innovatie Centre € 300 N     Zorg & 
voorliggend veld 

 

VERSTERKING ECONOMIE & BINNENSTAD 

D Parkeren: afrekenen per halfuur € 130 N € 130 N  € 130 N € 130 N Parkeren & 
Binnenstad 

E Parkeren: afzien van tariefstijging   € 135 N € 135 N € 280 N Parkeren & 
Binnenstad 

F Parkeren: gratis parkeren op 
koopzondagen in parkeergarages 

€ 156 N    Parkeren & 
Binnenstad 

G Scootervrije binnenstad € 100 N    Binnenstad 
&Veiligheid  

 

VERSTERKING LEEFBAARHEID & WONEN 

H Grijs: gevolgen activeren &  
budget op peil 

€ 168 N € 326 N € 477 N € 619 N Grijs & Groen 

I Buurtpreventie € 40 N € 43 N € 45 N € 50 N Veiligheid 

J Districtelijke samenwerking € 50 N € 25 N € 25 N € 25 N Veiligheid 

K Werkbudget Mobiliteitsagenda € 75 N € 75 N € 75 N € 75 N  

L Herdenken & Vieren € 25 N € 25 N € 25 N € 25 N  

 

FINANCIËN  

M Lastenverlichting:  
Inflatiecorrectie belastingen  

 € 110 N € 225 N € 345 N € 430 N Lastenverlichting 

N Lastenverlichting:  
Riool- en afvalstoffenheffing 

-  - - -  Lastenverlichting 

       

 Totaal  € 2054 N € 1834 N  € 1757 N € 1959 N   

V = voordeel 
N = nadeel 

 
Versterking Sociaal Domein 
Met betrekking tot dit thema kan het onlangs genomen raadsbesluit ‘Versterking voorliggend veld’ 
niet onvermeld blijven. Dit voorstel geeft – ter versterking van het voorliggend veld – impulsen langs 
vier sporen aan de bestaande voorzieningen en maakt nieuwe initiatieven mogelijk. In dit 
raadsvoorstel is voor bijna € 800.000 aan impulsacties opgenomen. Bovendien wordt een 
stimuleringsfonds voorliggend veld (€ 2.000.000) in het leven geroepen. Naast deze inspanningen 
worden in deze Kadernota de volgende aanvullende voorstellen voor dit thema gedaan.  
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A. Bijzondere bijstand  
In dit voorstel worden de uitgaven en het beleid van 2015 als uitgangspunten genomen. Het beleid 
houdt in dat de bijzondere bijstand nog beter benut gaat worden door de inwoners om grotere 
financiële problemen zoals schulden te voorkomen. Dit wordt onder andere gedaan door een betere 
promotie en communicatie en het adviseren over bijzondere bijstand binnen De Toegang. Bovendien 
is in 2015 het zogenaamde drempelbedrag voor de aanvraag van bijzondere bijstand afgeschaft.  
 
B.  Bijstelling BUIG-budgetten 
Wij hanteren als principe dat we taken uitvoeren binnen het Rijksbudget. Met betrekking tot de 
bijstand zien we nu echter dat dit principe niet langer realistisch en haalbaar is. De raadsmededeling 
van februari 2016 geeft een uitgebreide analyse van het verloop van de Rijksbudgetten en 
klantenaantallen. Het college stelt nu voor om een reële raming boven het Rijksbudget op te nemen 
en om de BUIG-budgetten derhalve te verhogen.  
Voor 2017 verwachten we een tekort ter hoogte van € 750.000. Dit is gebaseerd op een vergelijk 
tussen de prognoses van de klantenaantallen in verhouding tot het beschikbare Rijksbudget voor de 
uitbetaling van de uitkeringen (BUIG). De prognose voor de periode 2018-2020 is nog zeer onzeker, 
aangezien het verloop van budgetten en uitgaven periodiek zeer wisselend is. Vanuit het 
voorzichtigheidsprincipe wordt toch voorgesteld om de budgetten voor 2018-2020 bij te stellen.  
 
C. Fonds Care Innovation Centre 
In de veranderagenda Sociaal Domein is de richting aangegeven waarin de transformatie zich moet 
ontwikkelen. Kern van de omslag is dat er van aanbodgericht werken gegaan wordt naar 
vraaggericht werken. De zorgvraag van de inwoners zelf vormt het uitgangspunt in de transformatie 
en niet zo zeer het aanbod van de instellingen en aanbieders. Centrale vraag is: wat hebben 
inwoners die zorg aangeboden krijgen nodig? Wij geven het Care Innovation Centre (CIC) de 
opdracht om de verbinding tussen de vraag en het aanbod – vanuit het perspectief van de inwoners 
– mede vorm te geven. En om zich op dit punt te ontwikkelen tot een kenniscentrum. De innovaties 
komen daardoor goed terecht en dragen daadwerkelijk bij aan verbeteringen van de zorg.  We 
stellen voor deze doelstelling via een fonds voor 2017 en 2018  in totaal € 300.000  beschikbaar voor 
het CIC.   
 
Versterking Economie & Binnenstad 
Op dit thema zijn de afgelopen jaren verschillende investeringsvoorstellen gedaan. De raad heeft het 
Economisch Actieplan 2015-2018 en de Economische Actiepunten voor de komende twee jaar 
vastgesteld. Ook ten behoeve van de binnenstad zijn investeringen vastgesteld.   
Voor dit thema zijn in deze Kadernota enkele aanvullende voorstellen gedaan. Bij deze voorstellen 
wordt met name aangesloten op de – tijdens de politieke beschouwingen geprioriteerde –  thema’s 
‘parkeren’ en ‘Binnenstad’.  
 
D. Parkeren: afrekenen per halfuur 
In het kader van het Parkeerplan hebben ondernemers en bewoners zich uitgesproken voor een 
vriendelijker tarievenbeleid voor de parkeergarages. Met name werd door hen aangegeven dat het 
wenselijk is dat er in een kleinere tijdseenheid kan worden afgerekend. Momenteel moet het 
volledige uurtarief worden betaald bij een parkeerduur van 0 tot 60 minuten in het eerste 
parkeeruur. Na het eerste uur kan nu al per 30 minuten worden afgerekend. Het voorstel is nu om 
afrekenen per 30 minuten ook in het eerste uur mogelijk te maken. De kosten van deze 
tariefmaatregel worden geraamd op € 130.000 structureel. 
 
In bijlage 1 treft u de financiële consequenties van de afrekeneenheden ‘per 20 minuten’, ‘per 10 
minuten’ en ‘per minuut’. 
 



13 
 

E. Afzien van tariefstijging parkeren 
Verder wordt voorgesteld om – gelet op de discussie in den lande over de betaalbaarheid van de 
parkeertarieven –  om terug te komen op het in 2007 genomen raadsbesluit om tweejaarlijks de 
parkeertarieven met 7% te verhogen. Voor de meerjarenraming van deze Kadernota zou dit 
betekenen dat er een tariefstijging in 2018 en 2020 zou moeten worden opgenomen. Van deze  
automatische tariefsverhoging wordt nu echter afgezien.  
De opbrengsten met betrekking tot straatparkeren worden hierop aangepast en in 2018 en 2019 
verlaagd met € 135.000 en in 2020 met € 280.000.  
Het niet langer toepassen van de tariefsverhoging wordt niet langer gecompenseerd aan 
Parkeerbeheer. De motivering is dat de stimuleringsmaatregelen uit het Parkeerplan en het 
programma voor de binnenstad hun vruchten afwerpen op de bezoekersaantallen voor de 
parkeergarage en de verblijfsduur in de stad.  
 
F. Gratis parkeren koopzondagen in parkeergarages 
De afgelopen jaren is steeds incidenteel een bedrag in de begroting opgenomen voor gratis parkeren 
in de parkeergarages op koopzondagen en bepaalde feestdagen. Ook voor 2017 wordt dit 
voorgesteld. Uit concurrentie overwegingen is het namelijk ongewenst om op dit moment het gratis 
parkeren voor bezoekers in Roosendaal tijdens koopzondagen af te schaffen.  
Voorgesteld wordt om de kosten van € 156.000 – net als in voorgaande jaren – te dekken uit de 
bestemmingsreserve Investeringsimpuls.   
 
G. Scootervrije binnenstad 
Sinds 2009 geldt in Roosendaal een autoluwe binnenstad. Op verschillende plaatsen zijn fysieke 
afsluitingen aangebracht en is er een voetgangerszone ingesteld. Desondanks wordt er nog 
regelmatig overlast ondervonden door brom- en snorfietsen, met name rondom de horecagebieden 
op de Markt is de ervaren overlast groot.  
In het recent vastgestelde GVVP is aangegeven dat de wens groot is om de brom- en snorfietsen te 
weren en te verleiden een andere route te nemen. Het verleiden krijgt vorm door het ontwerp van 
de Centrumring, het ‘weren’ door het instellen van een verbod (verkeersbesluit) in combinatie met 
technische handhaving. De technische handhaving bestaat uit een camerasysteem dat middels 
kentekenherkenning snor- en bromfietsen en voertuigen automatisch detecteren. De realisatie 
vraagt een eenmalige investering van € 100.000.  
 
Versterking Leefbaarheid & Wonen 
Op dit thema heeft de gemeenteraad de afgelopen jaren belangrijke kaderstellende en 
investeringsbesluiten genomen. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van de ruimtelijke raamwerken voor 
‘Stadsoevers’ en ‘’t Zand’.  Verder heeft de raad ten behoeve van Vitale Wijken en Dorpen geld 
beschikbaar gesteld voor ‘vitaliteitsacties’.  Ter versterking van dit thema worden in deze Kadernota 
aanvullende voorstellen gedaan. 
 
H. Grijs: gevolgen activeren & budget op peil 
Al enkele jaren meldt het college in begrotingen en jaarrekeningen dat de beheerbudgetten op 
termijn ontoereikend zijn. De budgetten zijn nu nog net voldoende om de kwaliteitsdoelstellingen te 
realiseren, maar in de toekomst gaan problemen ontstaan. In de Bestuursrapportage Wegbeheer is 
bijvoorbeeld becijferd dat de beschikbare budgetten voor enkel wegen (€ 4,3 miljoen) achterblijven 
ten opzichte van de benodigde budgetten (€ 5,5 miljoen). Ook de provincie heeft aangegeven dat zij 
ervan uitgaat dat het onderhoudsbudget voor de wegen in overeenstemming wordt gebracht met 
de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Er ligt hier dus een flinke financiële uitdaging.  
 
Vanaf 2017 verplicht een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de gemeente 
om (vervangings)investeringen met een maatschappelijk nut (reconstructies van wegen, 
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investeringen openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken) te gaan activeren. In de huidige 
situatie worden de kosten van de (vervangings)investeringen in één keer ten laste van de 
bestemmingsreserve Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) gebracht. Vanaf 2017 worden 
(vervangings)investeringen over meerdere jaren uitgesmeerd over de exploitatierekening.  
 
Deze twee ontwikkelingen zijn voor het college aanleiding om – nu er financieel ruimte ontstaat – 
voor te stellen de budgetten aan te passen. Wij hanteren daarbij een aantal uitgangspunten. 
 

 Voor de periode tot en met 2019 geldt als uitgangspunt het in 2015 vastgestelde OOR 2016-
2019. Hierbij is het beschikbare budget voor wegen, openbare verlichting en civieltechnische 
kunstwerken van (€ 5.5 miljoen) het financiële kader.  

 

 Voor de periode vanaf 2020 geldt als uitgangspunt het op technische noodzaak gebaseerde 
benodigde budget van € 7.1 miljoen.  
Dit benodigde budget is als volgt opgebouwd: 

- Wegen 
 Reconstructies € 2.300.000 
 Onderhoud € 3.200.000 

- Openbare verlichting 
 Vervangingen € 681.000 
 Onderhoud € 390.000 

- Civieltechnische kunstwerken 
 Vervangingen € 350.000 
 Onderhoud € 113.000 

 

Aanvullend wordt als uitgangspunt gehanteerd dat we kiezen voor een aanpak waarbij er geen 
tekorten gedurende de levensduur van de activa ontstaan. Daarbij dient de incidentele ruimte die 
binnen de bestemmingsreserve ontstaat als buffer te worden ingezet voor de dekking / egalisatie 
van de kapitaallasten. Dat leidt tot een scenario waarbij de netto storting (dus met aftrek van de 
kapitaallasten)  in de bestemmingsreserve OOR jaarlijks met 3,5% cumulatief wordt verhoogd. De 
financiële vertaling van deze aanpak is voor de jaren 2017 tot en met 2020 opgenomen in deze 
Kadernota.  
 
De uitgangspunten die we hanteren en leiden tot een benodigd budget van € 7,1 miljoen per jaar 
worden regelmatig tegen het licht gehouden. We gaan elke twee jaar  – overeenkomstig de 
Wegrapportage Wegbeheer – deze uitgangspunten herijken. 
 
I. Buurtpreventie 
In de Bestuursovereenkomst is de ambitie opgenomen om de dekkingsgraad van de 
buurtpreventieteams te vergroten. De teams zijn een groot succes. De gemeente en veel teams 
willen dat de teams breder inzetbaar worden. Het huidige budget is gebaseerd op het werven van 
teams/leden en het faciliteren van teams met middelen en trainingen. Maar een goede coaching van 
teams die een grotere ambitie hebben, het verbinden van teams aan andere netwerken en het 
vergroten van de kennis vraagt ook een andere rol van de aansturing.  
Deze ambities  – samen met het feit dat het budget nooit is meegegroeid met de groei van het 
aantal buurtpreventisten – leiden tot het voorstel om het budget met € 40.000 structureel te 
verhogen. Dit bedrag verhogen we  – gelet op de verwachte jaarlijkse groei  –  jaarlijks  met 7%. 
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J. Districtelijke samenwerking 
De politie-eenheid Zeeland - West-Brabant kan aan slagvaardigheid winnen en er kan een 
kwaliteitsverbetering worden bereikt door een integrale aanpak op de verschillende 
veiligheidsthema’s. Om dit te bereiken is er voor gekozen per district een fulltime ondersteuner aan 
te stellen. Deze ondersteuner van de Districtsvoorzitter (de Burgemeester van Roosendaal) moet het 
district bestuurlijk en politioneel ondersteunen en bijdragen aan een optimale samenwerking tussen 
de acht gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de andere 
veiligheidspartners. Deze functie wordt medegefinancierd door de politie. Voor 2017 is een budget 
van € 50.000 ter voorfinanciering benodigd. In de jaren daarna betalen de andere gemeenten in het 
district mee en halveert de financiering voor onze gemeente.  
 
K. Werkbudget Mobiliteitsagenda  
Voorgesteld wordt om een structureel werkbudget van € 75.000 beschikbaar te stellen voor de 
uitvoering van de Mobiliteitsagenda. Hiermee kunnen beperkte infra-optimalisaties, duurzame en 
slimme mobiliteitsoplossingen worden gefinancierd, zodat invulling kan worden gegeven aan het 
GVVP en de Mobiliteitsagenda. Voor grotere projecten wordt de gemeenteraad  separaat gevraagd 
om geld beschikbaar te stellen. 
 
L. Herdenken & Vieren 
Ter gelegenheid van de viering van 70 jaar bevrijding, 100 jaar Eerste Wereldoorlog en 100 jaar Rode 
Kruis, afdeling Roosendaal in 2014 is een comité ‘Herdenken en Vieren’ opgericht.  
In 2015 heeft het college ingestemd om dit comité voort te zetten en een officiële status te geven 
onder voorzitterschap van de Burgemeester. Doel van dit comité is het organiseren en coördineren 
van activiteiten in het kader van ‘Herdenken en Vieren’. Gelet op het belang om op waardige wijze 
aandacht te besteden aan ‘Herdenken en Vieren’ wordt voorgesteld om vanaf 2017 een apart 
budget van € 25.000 te reserveren voor activiteiten door of onder verantwoordelijkheid van het 
comité ‘Herdenken & Vieren’. 
 
Financiën  
Tijdens de politieke beschouwingen is aandacht gevraagd voor lastenverlichting. In deze Kadernota 
worden hier voorstellen voor gedaan.  
 
Voor deze voorstellen treft u in bijlage2 alternatieven.  
 
M. lastenverlichting:  inflatiecorrectie belastingen 
De grondslag voor de index van de gemeentelijke belastingen wordt gevormd door het 
Consumentenprijsindexcijfer (CPI). De gemeente hanteert daarbij de trendmatige verhoging. De 
trend wordt afgeleid van de CPI-cijfers van 2014 tot en met 2016: het gemiddelde over drie jaar. De 
huidige inschatting is dat dit leidt tot een inflatiepercentage van 0,8%.  In de huidige begroting 
hanteren we een inflatiepercentage van 1,3%. De financiële gevolgen van de verlaging naar een 
inflatiepercentage naar 0,8% zijn opgenomen.  
 
N. Lastenverlichting Riool- en afvalstoffenheffing 
Deze tariefswijzigingen maken onderdeel uit van een ‘gesloten financiering’. Dit betekent dat de 
inkomsten worden bepaald door de hoogte van de kosten. Worden de kosten hoger, dan moet ook 
het tarief omhoog en andersom. In de begroting sluiten deze ‘producten’ altijd op nul.  
De wijzigingen in de tarieven hebben dus geen financiële consequenties voor deze Kadernota. 
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De huidige verwerkingscontracten voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval lopen 
af per 1 februari 2017. In 2014 zijn nieuwe – financieel gunstigere – contracten afgesloten.  
De tarieven van het ‘vastrecht’ kunnen daardoor flink worden verlaagd. De tarieven met betrekking 
tot het ‘variabele deel’ stijgen. Per saldo leidt dit tot een lastenverlichting voor de inwoners.  
 
Met betrekking tot het Rioolrecht is het huidige Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) met 
een looptijd tot 2019 kaderstellend. Hierin is vastgelegd dat de financiële systematiek voldoet aan de 
eisen van solide financiën. Gestreefd wordt naar een ideaal complex, waarbij de investeringen 
volledig worden gedekt uit de gespaarde bedragen. Ten behoeve van deze Kadernota heeft een 
financiële tussenevaluatie plaatsgevonden. Dit heeft erin geresulteerd dat de voorziene extra stijging  
– boven de inflatiecorrectie –  van 1,9% tot 2025 en 1% in 2026 uit het VGRP 2014 -2019 nu kan 
worden verlaagd naar 0,6%. Dit leidt tot een verlaging van het Rioolrecht ten opzichte van de huidige 
ramingen.  De bijstelling is onderstaand opgenomen. De jaarlijks vast te stellen inflatiecorrectie is 
hierin niet meegenomen.  
 

Tarievenbeleid VGRP 2014-2019 Bijstelling Kadernota 2017 

Jaar % stijging Rioolrecht % stijging Rioolrecht 

     

2017 1,9% € 310,34 0,6% € 306,38 

2018 1,9% € 316,23 0,6% € 308,22 

2019 1,9% € 322,24 0,6% € 310.06 

2020 1,9% € 328,36 0,6% € 311,93 

2021 1,9% € 334,60 0,6% € 313,80 

2022 1,9% € 340,96 0,6% € 315,68 

2023 1,9% € 347,44 0,6% € 317,57 

2024 1,9% € 354,04 0,6% € 319,48 

2025 1,9% € 360,77 0,6% € 321,40 

2026 1,0% € 364,37 0,6% € 323,32 

 
Onderstaand is een indicatie van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2017 
opgenomen. Hierin is de inflatiecorrectie van 0,8% ten behoeve van de rioolheffing wel verwerkt. In 
de Programmabegroting 2017 worden de definitieve tarieven opgenomen.  
 
 

Belastingsoort  2016 2017 

Afvalstoffenheffing    

 Vastrecht per perceel € 217,00 € 180,00 

 Variabel tarief per lediging   

  240 liter restafvalcontainer € 4,70 € 4,80 

  140 liter restafvalcontainer € 2,70 € 2,80 

  Per inworp ondergrondse container van 60 liter € 0,78 € 0,80 

Rioolheffing Basistarief per jaar  € 304,55 € 308,82 
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Aanvullende dekking uit bestemmingsreserves  

Voor sommige voorstellen wordt in dekking voorzien vanuit bestemmingsreserves. Dit wordt 
hieronder toegelicht. 
 

 Bedragen  x 1000 2017 2018 2019 2020 

A Bestemmingsreserve investeringsimpuls  € 156 V    

B Storting in bestemmingsreserve Mobiliteit   € 279 V  € 414 V € 413 V € 413 V 

C Reserve Sociaal Domein € 300 V    

D Bestemmingsreserve ‘Nog te bestemmen’ € 25 V € 25 V € 25 V € 25 V 

      

 Totaal € 760 V € 439 V € 438 V € 438 V 
V = voordeel 
N = nadeel 

 
A. Bestemmingsreserve investeringsimpuls 
Evenals de afgelopen jaren worden de kosten van het ‘gratis parkeren op koopzondag’ (€ 156.000) 
betaald uit deze bestemmingsreserve. 
 
B. Bestemmingsreserve Mobiliteit 
De bestemmingsreserve Mobiliteit wordt jaarlijks gevoed om mobiliteitsvraagstukken op te lossen. 
Er wordt nu voorgesteld om de storting in deze bestemmingsreserve te gebruiken om de voorstellen 
met betrekking tot ‘parkeren’ (daling parkeerinkomsten, afrekenen per halfuur en afzien van 
tariefsstijging) en het werkbudget ten behoeven van de Mobiliteitsagenda gedeeltelijk te 
bekostigen.  
 
C. Reserve Sociaal Domein 
De reserve Sociaal Domein is niet alleen bedoeld om risico’s af te dekken. Uit deze 
bestemmingsreserve kunnen ook investeringen worden gefinancierd. Wij stellen voor om de voeding 
van het ‘fonds Care Innovation Centre’ hier uit te bekostigen.   
 
D. Bestemmingsreserve ‘ nog te bestemmen’ 
Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2016 is uit de Bestemmingsreserve ‘Nog te 
bestemmen’ structureel € 150.000 beschikbaar gesteld voor maatschappelijke activiteiten. 
Voorgesteld wordt om het voorstel met betrekking tot ‘Herdenken & Vieren’ van € 25.000 hieruit te 
bekostigen.  
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Resumé 
De conclusie van onderstaande tabel is dat met de voorgelegde voorstellen een sluitende begroting 
wordt gepresenteerd.  
Voor alle jaren geldt dat er sprake is van een overschot. Dit is vooral te danken aan de positieve 
uitkomsten van de meicirculaire 2016. Daarbij merken we op dat de prognoses van jaren die verder 
weg liggen onzekerder zijn dan de prognoses van eerdere jaren. 
Er zijn nog geen concrete bestedingsvoorstellen voor de overschotten. Wel is het college 
voornemens om te kijken naar de mogelijkheden voor lastenverlichting, het indexeren van de 
budgetten en het beheer van de openbare ruimte. In de Programmabegroting 2017 zal het college 
hier nadere voorstellen voor doen. 
 
Bedragen  x 1000 2017 2018 2019 2020 

Financieel kader  € 3419 V € 4106 V € 3331 V € 4976 V 

Totaal autonome ontwikkelingen € 1878 N   € 1928 N € 1948 N € 1958 N 

Totaal voorstellen versterking hoofdthema’s  € 2054 N € 1834 N  € 1757 N € 1959 N  

Totaal aanvullende dekking uit 
bestemmingsreserves 

€ 760 V € 439 V € 438 V € 438 V 

     

Totaal € 247 V €  783 V € 64 V € 1.497 V 
V = voordeel 
N = nadeel 

 

Van Kadernota naar Programmabegroting 

Vooruitkijkend naar de Programmabegroting 2017 zijn er ontwikkelingen waarvan de financiële 
impact nog niet precies is vast te stellen. De vernieuwing van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) heeft betrekking op het begrotingsjaar 2017. Een betere vergelijkbaarheid 
van kosten en beleidsresultaten en een versterkt inzicht in de financiële positie van de gemeente 
staan centraal in deze vernieuwing. Voor zover nu bekend heeft de wijziging geen budgettaire 
consequenties. Mochten die er wel zijn, dan worden deze meegenomen in de aanbiedingsnota.  
In de Programmabegroting 2017 wordt een actualisering van het investeringsplan opgenomen. 
Indien door de actualisering van het investeringsplan de kapitaallasten stijgen, dan wordt de dekking 
hiervan meegenomen in de Programmabegroting.  
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Bijlage 1  Alternatieve afrekeneenheid parkeren 
Er kan voor een andere afrekeneenheid dan - de door het college voorgestelde -  ‘per 30 minuten’ 
worden gekozen. Onderstaand overzicht geeft de financiële consequenties aan voor verschillende 
afrekeneenheden. 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
V = voordeel 
N = nadeel 

 
 
Bijlage 2 Alternatieve mogelijkheden voor lastenverlichting 
 
Nullijn belastingen 
Een alternatief voor het voorstel van het college – waarbij de belastingen met een inflatiecorrectie 
van 0.8% stijgen – is het hanteren van de nullijn. De budgettaire gevolgen hiervan zijn onderstaand 
opgenomen.  
 

Vanaf 2017 structureel 0,0% 2017 2018 2019 2020 

OZB        -168.141         -338.468         -511.009         -685.793  

Overige belastingen            -7.989           -16.249           -24.615           -32.922  

Leges burgerzaken          -17.413           -35.179           -55.937           -68.643  

Leges omgevingsvergunningen          -44.030           -89.073         -135.152         -154.970  

Leges openbare orde en veiligheid              -495             -1.002             -1.520             -1.820  

Totaal lagere opbrengst t.o.v. begroting 2016      -238.068       -479.971       -728.233       -944.148  

 
Afschaffen belastingen 
Het is een mogelijkheid om belastingen af te schaffen. Onderstaand zijn de budgettaire gevolgen en 

mogelijke consequenties van het afschaffen van diverse belastingen genoemd.  

 
2017  2018  2019  2020  

Afschaffen hondenbelasting        -346.388         -351.866         -356.955         -362.110  

Afschaffen precario        -100.342         -101.775         -103.192         -104.628  

Afschaffen toeristenbelasting        -125.766         -127.612         -129.472         -131.188  

Totaal afschaffen bovenstaande belastingen      -572.496       -581.253       -589.619       -597.926  

 
Met betrekking tot precariobelastingen geldt dat deze belasting ook een regulerend aspect heeft. 
Door belasting te heffen op de financiële exploitatie van de openbare ruimte wordt oneerlijke 
concurrentie met ondernemers die hiervan geen gebruik (kunnen) maken, tegen gegaan.  
De toeristenbelasting is gebaseerd op de profijtgedachte in ruime zin. De  gemeente maakt kosten 
voor algemene voorzieningen die mede door toeristen en recreanten worden gebruikt. Het 
afschaffen van de toeristenbelasting heeft geen direct lastenverlichtend effect voor inwoners.  Onze 
inwoners hoeven immers geen toeristenbelasting te betalen in Roosendaal.  
De financiële cosequenties voor het afschaffen van de hondenbelasting zijn opgenomen, omdat hier 
tijdens de politieke beschouwingen nadrukkelijk aandacht voor is gevraagd.  

Afrekeneenheid 
Bedragen  x 1000 

2017 2018 2019 2020 

Per 30 minuten € 130 N € 130 N € 130 N € 130 N 

Per 20 minuten € 270 N € 270 N € 270 N € 270 N 

Per 10 minuten € 430 N € 430 N € 430 N € 430 N 

Per minuut  € 550 N € 550 N € 550 N € 550 N 
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OZB-daling  
In onderstaande tabel zijn de  gevolgen van een verlaging van de OZB opgenomen.  
 

 
2017 2018 2019 2020 

Verlaging met 1% alleen in 2017        -297.480         -365.371         -434.655         -505.357  

Verlaging met 2% alleen in 2017        -426.819         -495.744         -566.072         -637.825  

Verlaging met 3% alleen in 2017        -556.158         -626.118         -697.489         -770.294  

 
 
Bijlage 3  Meicirculaire gemeentefonds 2016 
 
Algemeen 
Op 31 mei 2016 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de meicirculaire 2016 gepubliceerd. De 
circulaire informeert de gemeenten over de uitkeringen uit het gemeentefonds, zijnde de algemene 
uitkering, de integratie-uitkering Sociaal Domein en de decentralisatie- en (overige) integratie-
uitkeringen. 
De volledige tekst van de meicirculaire is na te lezen op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2016/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-
2016 
  
Totale uitkering uit het Gemeentefonds 
De financiële consequenties van de meicirculaire 2016 voor de gemeente Roosendaal zijn in 
onderstaande tabellen inzichtelijk gemaakt. Voor alle uitkeringsjaren wordt een vergelijking gemaakt 
met de decembercirculaire 2015. De resultaten van de decembercirculaire zijn middels een 
raadsmededeling d.d. 28 januari 2016 richting de gemeenteraad gecommuniceerd.  
De meicirculaire is een actualisatie van de decembercirculaire.  
  
Totale uitkering  
(Bedragen * € 1.000) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Decembercirculaire 2015 120.816 117.223 115.302 115.306 115.637 

Meicirculaire 2016 122.739 118.339 117.726 117.895 118.485 

Verschil  1.923 V 1.115 V 2.424 V 2.589 V 2.848 V 
V = voordeel 
N = nadeel 

 
Een uitsplitsing van de verschillen naar de algemene uitkering en de integratie-uitkering Sociaal 
Domein is hieronder weergegeven. 
 
Uitsplitsing verschil 
(Bedragen * € 1.000) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Algemene Uitkering 774 V 428 V 1.359 V 1.492 V 1.794 V 

IU Sociaal Domein 1.149 V 688 V 1.065 V 1.097 V 1.053 V 

Verschil 1.923 V 1.115 V 2.424 V 2.589 V 2.848 V 
V = voordeel 
N = nadeel 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2016/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2016
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2016/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2016
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Algemene uitkering 
Onderstaande tabel laat de gevolgen voor de algemene uitkering zien, waarbij ook de mogelijkheden 
tot oormerkingen zijn meegenomen. 
 
Algemene uitkering 
(Bedragen * € 1.000) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meicirculaire 2016 73.512 72.427 73.968 74.928 76.270 

Decembercirculaire 2015 72.738 71.999 72.609 73.436 74.476 

Verschil 774 V 428 V 1.359 V 1.492 V 1.794 V 

Mogelijke oormerkingen 283 N 424 N 487 N 528 N 624 N 

Totale mutatie 491 V 4 V 872 V 964 V 1.170 V 
V = voordeel 
N = nadeel 

 
De toename van de algemene uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt door: 
 

 De daling van de waarde van niet-woningen. Hierdoor ontstaat een lagere belastingcapaciteit, 
waardoor de eigen inkomsten van de gemeente dalen. De eigen inkomsten worden als min-post 
meegenomen bij de berekening van de algemene uitkering. Deze min-post wordt nu kleiner. 
Gevolg is dat de algemene uitkering hoger wordt. 

 De verwachting rondom het aantal bijstandsontvangers is bijgesteld. Volgens de huidige 
inzichten zal dit aantal de komende jaren hoger zijn dan bij de decembercirculaire werd 
verwacht. 

 De maatstaf Omgevingsadressendichtheid is naar boven bijgesteld. Deze maatstaf is 
gedefinieerd als het gemiddeld aantal hoofdadressen per km2 dat een hoofdadres binnen zijn 
omgeving heeft.   

 De integratie-uitkering WMO stijgt de komende jaren fors (zie ook bij oormerkingen). 

 Er zijn twee nieuwe decentralisatie-uitkeringen toegevoegd aan het gemeentefonds, te weten 
‘Voorschoolse voorziening peuters’ en ‘Pilot weerbaar opvoeden’ (zie voor meer informatie het 
onderdeel ‘oormerkingen’).    

 Vanaf 2018 is er sprake van een hogere uitkeringsfactor.  
 
Oormerkingen 
Onderstaande tabel bevat een toelichting op de mogelijkheden tot oormerking naar aanleiding van 
de meicirculaire 2016: 
 
Mogelijke oormerkingen 
(Bedragen * € 1.000) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Referendum -87     

Basisregistratie 
Grootschalige Topografie 

 -28 -28 -28 -28 

Basisregistratie Personen: 
centralisering inschrijving 

vergunninghouders 
 21    

IU WMO -138 -335 -335 -335 -389 

DU Voorschoolse 
voorziening peuters 

-41 -83 -124 -165 -206 

DU Pilot weerbaar 
opvoeden 

-17     

TOTAAL oormerkingen -283 -424 -487 -528 -624 
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Toelichting oormerkingen: 
 

 Referendum 
De algemene uitkering wordt ten opzichte van de decembercirculaire 2015 verhoogd vanwege 
de kosten van gemeenten voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over de 
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne op 6 april 2016. Roosendaal 
ontvangt hier éénmalig een bedrag van € 132.000 voor. Niet het hele bedrag is benodigd voor 
het organiseren van het referendum. Daarom wordt maar een bedrag van € 87.000 geoormerkt. 

 

 Basisregistratie Grootschalige Topografie 
De algemene uitkering wordt vanaf 2017 verhoogd in verband met een bijdrage in de 
beheerkosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De wet BGT is op 1 januari 
2016 in werking getreden en op 1 januari 2017 zijn naar verwachting alle gemeenten 
aangesloten. In de wet BGT wordt aan gemeenten een belangrijk deel van de bijhouding van de 
grootschalige topografie opgedragen. Roosendaal ontvangt hier structureel € 28.000 voor. 

 

 Basisregistratie Personen 
In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van 27 november 2015 is afgesproken dat 
wordt toegewerkt naar zogeheten BRP-straten in enkele gemeenten. Tevens is afgesproken dat 
deze vanaf 1 januari 2017 worden bekostigd via het gemeentefonds. Dit betekent dat een 
verschuiving plaats zal vinden van middelen. Roosendaal zal aan de BRP-straten een bedrag van 
€ 21.000 bijdragen. 

 

 Integratie-uitkering WMO 
Deze uitkering stijgt de komende jaren fors. Dit wordt veroorzaakt door de loon- en 
prijsbijstelling, het toevoegen van een structureel budget voor de verbetering van de 
arbeidsmarktpositie van specifieke groepen mensen en de compensatie voor het niet kunnen 
innen door gemeenten van de eigen bijdrage voor cliënten met een Wlz-indicatie. 

 

 Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters 
Rijk en gemeenten hebben afspraken gemaakt over het aanbieden van een voorschoolse 
voorziening aan alle peuters. Roosendaal ontvangt hiervoor € 41.000 in 2016, oplopend tot € 
247.560 in 2021. Het streven is overigens wel om vanaf 2018 over te gaan op een nieuwe 
verdeelsleutel, die beter moet aansluiten op het doel. Hiervoor wordt dan gekeken naar het 
aantal peuters per gemeente dat binnen de doelgroep van deze decentralisatie-uitkering valt. 
Het is dus mogelijk dat de bijdrage die Roosendaal ontvangt vanaf 2018 zal wijzigen. 

 

 Decentralisatie-uitkering Pilot weerbaar opvoeden 
Roosendaal ontvangt een bijdrage in het kader van de eerste pilot weerbaar opvoeden. In de 
pilot wordt in twee fasen  een laagdrempelig aanbod van professionele opvoedondersteuning 
gestimuleerd, zowel bij algemene opvoedingsvragen als bij specifieke opvoedingsvragen, zoals 
het bespreekbaar maken van radicalisering. 
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Integratie-uitkering Sociaal Domein 
Het verloop van de integratie-uitkering Sociaal Domein ziet er als volgt uit: 
 
Totaal IU Sociaal Domein 
(Bedragen * € 1.000) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meicirculaire 2016 49.227 45.912 43.758 42.966 42.214 

Decembercirculaire 2015 48.078 45.224 42.693 41.870 41.161 

Verschil 1.149 V 688 V 1.065 V 1.097 V 1.053 V 
V = voordeel 
N = nadeel 

 
Een uitsplitsing naar de drie onderdelen is hieronder gemaakt: 
 
AWBZ / WMO 
(Bedragen * € 1.000) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meicirculaire 2016 11.347 11.069 10.866 10.736 10.673 

Decembercirculaire 2015 11.237 11.039 10.598 10.467 10.498 

Verschil 110 V 30 V 268 V 269 V 176 V 
V = voordeel 
N = nadeel 

 
Jeugd 
(Bedragen * € 1.000) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meicirculaire 2016 19.803 18.029 17.047 17.047 17.049 

Decembercirculaire 2015 19.474 17.964 16.856 16.876 16.876 

Verschil 330 V 65 V 191 V 171 V 174 V 
V = voordeel 
N = nadeel 

 
Participatie 
(Bedragen * € 1.000) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meicirculaire 2016 18.077 16.815 15.845 15.183 14.492 

Decembercirculaire 2015 17.367 16.222 15.239 14.527 13.788 

Verschil 710 V 592 V 606 V 657 V 704 V 
V = voordeel 
N = nadeel 

 
Voor de komende jaren is de integratie-uitkering voor de drie onderdelen hoger dan bij de 
decembercirculaire werd aangegeven. 
De stijging van de integratie-uitkering wordt vooral veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling.  
Daarnaast is voor het onderdeel Jeugd de uitkering gestegen in verband met het afschaffen van de 
ouderbijdrage, die de gemeente voorheen zelf kon innen.  
 
Voor de onderdelen WMO en Jeugdzorg zijn met ingang van 2016 de objectieve verdeelmodellen 
van toepassing. In de meicirculaire 2016 is aangegeven dat de verdeling van de integratie-uitkering 
voor 2017 definitief is wat betreft de maatstaven en gehanteerde aantallen.  
 
De integratie-uitkering sociaal domein valt de komende jaren hoger uit dan was voorzien. Daarbij 
moeten nog wel twee kanttekeningen gemaakt worden. Ondanks dat sprake is van hogere 
uitkeringen de komende jaren, lopen de budgetten nog steeds fors terug. Bovendien geldt dat 
tegenover de hogere uitkering voor de gemeente ook hogere lasten staan.  
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Ontwikkelingen met betrekking tot het Gemeentefonds 
 

 Verhoogde asielinstroom 
In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat geld beschikbaar komt 
voor gemeenten voor de participatie en integratie van vergunninghouders. In totaal is voor de 
jaren 2016 en 2017 een bedrag van € 381 miljoen beschikbaar. Gemeenten ontvangen hiervan 
een bedrag per geplaatste vergunninghouder in de gemeente.  
Over de nadere uitwerking hiervan zijn het Rijk en de VNG nog in gesprek. In de 
septembercirculaire 2016 zal hierover meer informatie volgen. 

 

 Subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VROSH) 
In de meicirculaire 2015 is aangegeven dat, in het kader van de afronding van de tweede fase 
van het groot onderhoud van het gemeentefonds, besloten is om de verdeling voor het 
subcluster VROSH gedeeltelijk in te voeren (33%) en tegelijkertijd een verdiepingsonderzoek te 
starten naar de kosten van gemeenten op dit taakgebied. Doel van dit onderzoek was het 
beantwoorden van nog openstaande vragen en bekijken of de verdere invoering van de 
verdeelmodule verantwoord is. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd. Zowel de VNG als de 
Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) hebben advies uitgebracht over dit onderzoek. Er was 
echter onvoldoende tijd om een besluit te nemen over de verwerking hiervan. De meicirculaire 
2016 bevat daarom niet de gevolgen voor de verdeling van het gemeentefonds van het 
verdiepend onderzoek naar het subcluster VROSH. De verdeeleffecten zullen daarom worden 
opgenomen in de septembercirculaire 2016. 

 
Financieel kader voor de Kadernota 2017 
Voor de bepaling van het financiële kader bij de Kadernota 2017 zijn de voordelen op de algemene 
uitkering van belang die tussen de vastgestelde programmabegroting 2016 en de meicirculaire 2016 
zijn becijferd. De vastgestelde programmabegroting is gebaseerd op de meicirculaire 2015.  
Het financiële kader wordt daarom opgebouwd uit de ontwikkelingen uit drie circulaires: 

 Het voordeel van de septembercirculaire 2015 (septembercirculaire 2015 t.o.v. meicirculaire 
2015). 

 Het voordeel van de decembercirculaire 2015 (decembercirculaire 2015 t.o.v. 
septembercirculaire 2015). 

 Het voordeel van de meicirculaire 2016 (meicirculaire 2016 t.o.v. decembercirculaire 2015). 
 
In onderstaande tabel zijn de voordelen uit de drie circulaires opgenomen. Het betreft hier 
overigens de voordelen die ontstaan na oormerkingen. 
 
 2017 2018 2019 2020 

Voordeel Septembercirculaire 2015 587 V 1.253 V 1.400 V 3.038 V 

Voordeel Decembercirculaire 2015 501 V 592 V 634 V 718 V 

Voordeel Meicirculaire 2015 4 V 872 V 964 V 1.170 V 

Totaal voordeel 1.092 V 2.717 V 2.998 V 4.926 V 
V = voordeel 
N = nadeel 

 
 


