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1.a Vragenhalfuur 

1 01 vragenhalfuurtje VLP inzake Vertraging Bouw ROC 

Aanmelding vragen voor vragenhalfuur 
 

 
Datum: 25 november 2011 
Aan het college van B&W 
 

Registratienummer: VRU-2011-11-01 
 

Datum agendering: 30 november 2011 

Steller vragen: Arwen van Gestel, fractie VLP 
 

Onderwerp : Vertraging bouw ROC 

 
Toelichting:  
De VLP heeft eerder (21 april 2011) vragen gesteld aangaande de bouw van het 
ROC. Toen is door de Wethouder geantwoord, op vragen over eventuele 
verzakkingen, dat de bouw op schema liep. 
 
Nu blijkt dat nog steeds geen werk wordt verricht, wil de VLP weten hoe het nu staat 
met de bouw. Bij ons blijven berichten binnenkomen dat de bouw wordt uitgesteld en 
dat de ondergrond bij voorbaat al afgekeurd en nog niet bouwrijp is. De VLP acht het 
absoluut niet wenselijk dat het project vertraging oploopt. 
 
Het is de bedoelding dat 1 december 2011 de uitvoerders gaan beginnen aan de 
bouw van het nieuwe ROC.  
 
 

Vraag: 
1) Is de ondergrond afgekeurd en nog niet bouwrijp en zo ja, waarom? 
2) Kan op 1 december 2011 worden gestart met de bouw en zo nee, wat is het 

gevolg voor de kosten van vertraging van het project? 
 

 
Ondertekening, 
Arwen van Gestel,  
namens de fractie VLP 
 

 

 

 

 



2 02 vragenhalfuurtje VLP inzake ROC - Zorgboulevard 

Aanmelding vragen voor vragenhalfuur 
 

 
Datum: 25 november 2011 
Aan het college van B&W 
 

Registratienummer: VRU-2011-11-02 
 

Datum agendering: 30 november 2011 

Steller vragen: Arwen van Gestel, fractie VLP 
 

Onderwerp : ROC / Zorgboulevard 

 
Toelichting:  
Afgelopen woensdag 23-11-2011 zouden de Gemeente, Aramis en het ROC 
tezamen een persconferentie houden, omdat Aramis 3000 m2 zou afnemen voor de 
opleiding verzorging in het Kellebeek College (de 1ste verdieping en een deel van de 
2de verdieping). 
 
De gebakjes waren al besteld, de champagne stond al koud, maar Aramis heeft zich 
op het laatste moment teruggetrokken uit het project. Dit betekent dat Aramis niet 
meer zal participeren in dit project en daarmee de zo gewenste Zorgboulevard en 
ROC instituut niet van de grond komt.  
 
Daarnaast heeft de Gemeente al garanties afgegeven aan het ROC. 
 

Vraag: 
1) Klopt het dat Aramis is afgehaakt met het project (ROC, Zorgboulevard) en 

daarmee de persconferentie van afgelopen woensdag niet is doorgegaan, zo 
ja waarom? 

2) Klopt het dat de Gemeente heeft voorgesteld om voor 70% garant te staan? 
 

 
Ondertekening, 
Arwen van Gestel,  
namens de fractie VLP 
 

 



3 03 vragenhalfuurtje PvdA inzake Aanscherping van de WWB 

Aanmelding vragen voor vragenhalfuur 
 

 
Datum: 28 november 2011 
Aan het college van B&W 
 

Registratienummer: VRU-2011-11-03 
 

Datum agendering: 30 november 2011 

Steller vragen: Michael Yap, PvdA 
 

Onderwerp : Aanscherping van de WWB 

 
Toelichting:  
Begin oktober is de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand in de Tweede Kamer 
op een aantal fundamentele punten aangepast. De aanpassing van de WWB heeft 
goed duidelijk gemaakt dat deze botte bezuiniging op de bijstand een principiële 
breuk is in de sociale zekerheid. Ouders worden afhankelijk gemaakt van het 
inkomen van hun kinderen. Het wetsvoorstel ligt inmiddels bij de Eerste Kamer. 
Ondanks dat het wetsvoorstel nog niet is aangenomen, worden aan de raad op dit 
moment voorstellen gedaan om tot aanpassing van de gemeentelijke verordeningen 
te komen, omdat de inwerkingtreding van de gewijzigde wet gepland staat op 
1 januari 2012. Een aantal belangrijke wijzigingen van de wet zijn: 

- Invoering van de gezinsbijstand.  
Er wordt niet alleen rekening gehouden met de middelen van de aanvrager en 
de partner, maar in beginsel met de middelen van alle gezinsleden. Dit leidt 
ertoe dat gezinsleden die nu zelfstandig een uitkering hebben, straks onder de 
gezinsnorm vallen. 

- Wachtperiode van vier weken voor jongeren.  
In deze wachtperiode moet de uitwonende jongere zelf onderzoeken wat zijn 
mogelijkheden zijn voor werk of scholing, voordat aanspraak op ondersteuning 
kan ontstaan. 

- Tegenprestatie naar vermogen.  
Het college wordt bevoegd om mensen met een uitkering te verplichten om 
onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te laten verrichten. Deze 
plicht tot tegenprestatie hoeft niet direct samen te hangen met 
arbeidsinschakeling. 

 
Verder heeft de wet gevolgen voor onder meer de vrijlating van inkomen voor 
alleenstaande ouders, de inkomensgrens ten aanzien van het gemeentelijk 
minimabeleid en de verblijfsduur in het buitenland. 
  
De PvdA meent dat het ontbreken van antwoorden op cruciale vragen over de 
betekenis van de wet, de definitieve besluitvorming in de Eerste Kamer en de 
gevolgen daarvan voor de gemeentelijke organisatie en de inwoners een probleem is 
en meent dat het in uitvoering nemen van de wetswijziging op 1 januari 2012 voor 
elke gemeente onmogelijk is.  



 
Zie ook nog recente berichten over de inzet van de Eerste Kamer die wellicht de 
plannen weer aanpast en wil versoepelen: http://www.nu.nl/politiek/2677078/senaat-
wil-versoepeling-bijstandsplannen.html 
 
 

Vragen: 
1. Wat is uw opvatting over de aanscherping WWB en heeft u in kaart welke 

gevolgen dit heeft voor de gemeentelijke organisatie en de inwoners?  
2. Bent u wel in staat is om de wijzigingen per 1 januari door te voeren? 

 

 
Ondertekening, 
 
PvdA Fractie, 
Michael Yap 
 

 

 



4 04 vragenhalfuurtje GroenLinks inzake In 2012 in alle Roosendaalse straten dezelfde  (duurzame)  feestlichtjes 

Aanmelding vragen voor vragenhalfuur 
 
 
Datum: 28 november 2011 
Aan het college van B&W 
 

Registratienummer: VRU-2011-11-04 
 

Datum agendering: 30 november 2011 

Steller vragen: Martin van Osch, GroenLinks 
 

Onderwerp : In 2012 in alle Roosendaalse straten dezelfde (duurzame?) 
feestlichtjes 

 

Ons oog viel op onderstaand bericht dat BNdeStem vorige week uitbracht: 
 
ROOSENDAAL - De kerstverlichting in de Roosendaalse binnenstad is in deze 
feestperiode nog een ratjetoe, maar in 2012 hangt het centrum vol met nieuwe 
universele sfeerlichtjes. 
Dus in alle straten hetzelfde feestplaatje. Dat wordt een van de eerste concrete 
resultaten van reclamebelasting, die vanaf 2012 wordt ingevoerd. 
Binnenstadsondernemers (verenigd in Collectief), Stichting Promotie Winkelstad 
Roosendaal en wethouder Hans Verbraak tekenen binnenkort een gezamenlijk 
businessplan om het Roosendaalse winkelhart meer sfeer en uitstraling te geven. 

Ondernemers en gemeente tasten hiervoor ook samen in de buidel: Verbraak legt 
jaarlijks 150.000 euro op de plank, terwijl de ondernemers via de reclamebelasting 
ongeveer dezelfde bijdrage leveren. Daarbij is afgesproken dat ondernemers in het 
autoluwe centrum jaarlijks 400 euro ophoesten, tegenover 250 euro voor collega's 
buiten de autoluwe zone. "Nieuwe kerstverlichting is een nadrukkelijke wens van de 
ondernemers. Maar we denken ook bijvoorbeeld aan meer groen in de binnenstad", 
aldus wethouder Verbraak die de nieuwe belasting via de regionale 
belastingsamenwerking in Etten-Leur gaat innen. 
 
http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/9941383/In-2012-in-alle-Roosendaalse-
straten-dezelfde-feestlichtjes.ece 
  
 
 

Vragen: 
Ten aanzien hiervan de volgende vragen. 

1. Hoe duurzaam is die aanschaf? Led-lampjes gaan bijvoorbeeld langer mee en 
zijn energiezuiniger dan gloeilampen. Goedkoop in aanschaf, duurkoop in 
gebruik?  Hoe past deze aanschaf in het duurzame inkoopbeleid van de 
gemeente?  
 



Zie ook bijlage 5 over duurzaamheid in de Bestuurlijke samenvatting 
“Bevindingen tussentijdse controle 2011” d.d. 23 november 2011 van Deloitte 
over duurzaamheid en duurzaamheidsdoelstellingen. 
 

2. Waaruit bestaan de jaarlijkse  gemeentelijke kosten á € 150 duizend ? 
 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
Martin van Osch 
Fractie GroenLinks 
 

 

 



5 05 vragenhalfuurtje PvdA inzake financiele consequenties stopzetten automatiseringsproject waterschappen 

Aanmelding vragen voor vragenhalfuur 
 
 
Datum: 28 november 2011 
Aan het college van B&W 
 

Registratienummer: VRU-2011-11-04 
 

Datum agendering: 30 november 2011 

Steller vragen: Bernadette Zijp, PvdA 
 

Onderwerp : Financiële consequenties stilzetten automatiseringsproject 
waterschappen 
 

 

Het waterschap Brabantse Delta dreigt een schadepost van maximaal 1,7 
miljoen euro op te lopen door een nieuw ict-fiasco bij de overheid. Dat blijkt uit 
de begroting van het waterschap voor 2012.  

De 26 waterschappen in Nederland gaven in 2007 het automatiseringsbedrijf Logica 
de opdracht een nieuw systeem te ontwikkelen voor het innen van de 
waterschapsbelasting die iedere Nederlander moet betalen. Dat project is echter 
volledig vastgelopen, zo berichtte de Volkskrant zaterdag. Het systeem had op 1 
januari 2009 moeten werken, maar is nu nog steeds niet online. Door de ruzie is de 
ontwikkeling van het project stilgezet.  

Tot nu toe zouden de waterschappen samen al 11 miljoen euro hebben betaald aan 
Logica. Volgens stukken die in bezit zijn van de Volkskrant kan dat bedrag oplopen 
tot 25 miljoen euro 

 
Uit de begroting van het waterschap Brabanste Delta blijkt dat 'het maximale risico 
op 1,7 miljoen euro' wordt geschat als het ict-project helemaal wordt stopgezet. Er 
moet dan ook nog een nieuw automatiseringssysteem worden gezocht. Voor 2011 
wordt al een afschrijving van ruim zes ton voorzien. Het Zeeuwse waterschap 
Scheldestromen houdt rekening met een schade van 1 miljoen.  

Naar aanleiding van bovenstaand artikel in BNdeStem van maandag 28 november 
heeft de PvdA fractie -gezien de belastingen samenwerking- de volgende vragen; 

1. Heeft bovenstaand consequenties voor de financiën van de gemeente 
Roosendaal? 

2. Zoja welke? 

 



6 01-6 vragenhalfuurtje fractie Nieuwe Democaten Rabo Cultuurprijs 

Aanmelding vragen voor vragenhalfuur 
Datum: 31 januari 2012 
Aan wethouder Hans Verbraak 

Registratienummer: 
 

Datum agendering: 1 februari 2012 

Steller vragen: Ton Schijvenaars Fractie Nieuwe Democraten 
 

Onderwerp : RABO Cultuurprijs 

Toelichting:  
Verheugend nieuws op http://bit.ly/zjOyPz en complimenten aan betrokkenen dat de 
Cultuurprijs blijft behouden. Vorige week bij de viering van het “Chinese New Year” 
besloten de Nieuwe Democraten een inzamelingsactie http://bit.ly/zK9Ouq te starten 
en op die avond reageerde o.a. de Rabobank al erg positief en ook wethouder  Hans 
Verbraak was verheugd. Dezelfde dag heeft Allee Wonen bij monde van mevrouw 
Tonny van de Ven ook een bijdrage toegezegd. En een bekende Roosendaalse 
inwoner met een belangrijke voorbeeldfunctie (de heer Niederer) gaf spontaan een 
contante bijdrage. De fractie van de Nieuwe Democraten bood op http://bit.ly/y9Pps9  
aan om 11% van het fractie ondersteuningsbudget hiervoor beschikbaar te stellen.  
Helaas is dit voorbeeld door geen enkele andere fractie of raadslid gevolgd.  
 
Aangezien het verboden bleek te zijn om het fractiebudget hiervoor te gebruiken zal 
er nu een persoonlijke bijdrage worden gedaan van € 50,00 zodat als alle raadsleden 
meedoen er vanuit de politiek een bijdrage beschikbaar komt van € 1.750,00 euro. 
Overigens complimenten aan de wethouder van cultuur dat hij aan de redding van de 
Roosendaalse Cultuurprijs een daadkrachtige bijdrage heeft geleverd. Chapeau! 
 
 

Vragen: 
1. Wil de wethouder de complimenten overdragen aan de Rabobank voor het 

nemen van haar maatschappelijke betrokkenheid bij het redden van de 
Cultuurprijs? 

2. Wie heeft nu de coördinatie en of leiding van de Rabo Cultuurprijs en waar 
kunnen de Nieuwe Democraten de inmiddels ontvangen bijdragen voor het 
behoud van de Cultuurprijs overhandigen? 
 

Ondertekening, 
Ton Schijvenaars, namens de fractie Nieuwe Democraten 

 



7 01-7 vragenhalfuurtje PvdA Ziede Sterre 

Aanmelding vragen voor vragenhalfuur 
 
 

Datum: 31 januari 2012 
Aan: John Hertogh 

Registratienummer: 
 

Datum agendering: 1 februari 2012 

Steller vragen: Paul Klaver, PvdA 
 

Onderwerp : Ziede Sterre 

Toelichting:  
 
Ziede Sterre" is het motto van 2012 in Tullepetaonestad!  
 

* Sterrenkijkertje. Verkeerd liggen bij de geboorte. In Bergen op Zoom lig je in 

 ieder geval verkeerd!  

*  Songtekst 'Mijn Stadje'- Ik ben gebóóre in 'n stadje mee 'n eige taol. Mar 

 nergens toch zo leutig as in Roosendaol! 

*  Wielrennen - Roosendaols Kampioenschap wordt een lastig verhaal. 

*  Liever dood van de juuk dan da we gaon krabbe! 

*  Met Carnaval weinig verschil tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Hier 

 'Hoogheid' en daar 'Oh Geit'r 
 

Vragen: 

1. Welk sterretje spreekt u het meest en welk sterretje spreekt u het minst aan? 
(uw antwoord graag in 1, 2, maximaal 12 woorden) 
 

2. Voelt u iets voor een verplichte winkelnering voor alle krabben en 
tullepetaonen die in Krabbegat worden geboren om hun kinderuitzet in 
Tullepetoanestad aan te schaffen bij onze eigen Tullepetaone middenstand? 
 

3. Witte gij de overeenkumst tusse 'n Krab en een Tullepetaon? 
 
 

Ondertekening, 
Paul Klaver, PvdA 
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VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL 
 
Woensdag 30 november 2011 om 19.30 uur 
 
Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal 
 
De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl en te beluisteren via de kabelradio via 
de frequentie FM 107.9 
 
A G E N D A : 
 
1.  Opening en vragenhalfuur  
 Vragenhalfuur: 

1. VLP inzake Vertraging Bouw ROC 
2. VLP inzake ROC – Zorgboulevard 
3. PvdA inzake Aanscherping van de WWB 
4. GroenLinks inzake In 2012 in alle Roosendaalse straten dezelfde  (duurzame) feestlichtjes. 
5. PvdA inzake financiële consequenties stopzetten automatiseringsproject waterschappen 

 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 
  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 2 en 

10 november 2011. 
 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven- er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd 

 
 
A-CATEGORIE  
Het onderstaand agendapunt is in de raadscommissie(s) behandeld. Het voorstel wordt door de raad 
aangenomen zonder dat hierover het woord wordt gevoerd. 
 
5.  a. voorstel nr. 81:   Verordening erepenning gemeente Roosendaal   
     Portefeuillehouder: burgemeester Niederer    
    Commissie Bestuur 
 
 
B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 
6.  voorstel nr. 82 :  2

e
 Bestuursrapportage 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud:   

Het college informeert de raad twee keer per jaar middels een bestuursrapportage over de 
realisatie van de begroting. Tevens wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid 
voorgesteld om bekende financiële ontwikkelingen in de begroting aan te passen. 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2011 (peildatum 1 september 2011); 
2. De begroting te wijzigen volgens bijgaand wijzigingsvoorstel. 
 

 
Geagendeerd op verzoek van de Nieuwe Democraten 
De Nieuwe Democraten hebben nog onvoldoende duidelijkheid over ontwikkelingen die van 
invloed zijn op het financiële resultaat. De fractie zal hierover nog schriftelijk vragen stellen aan 
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de portefeuillehouder. Afhankelijk van de beantwoording zal de Nieuwe Democraten het voorstel 
handhaven als B-stuk of aanmerken als A-stuk. 
 

Commissie Bestuur 

 
 
 
7.  voorstel nr. 83:  Herziening begroting 2012 WVS-groep 
 

Portefeuillehouder: Jongmans 

Inhoud:  

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant biedt de herziene 
begroting 2012 met de meerjarenraming 2013 – 2015 aan voor een zienswijze. De raad wordt 
voorgesteld om een zienswijze te geven over deze begroting. 
 

Geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD en de SP. 
- De VVD-fractie zal een amendement opstellen met als strekking om niet in te stemmen 

met de begroting van de WVS-groep en om de WVS te verzoeken om alsnog te komen 
met een plan van aanpak om te komen tot een structureel sluitende begroting. Doel van 
de fractie is om de begroting en bedrijfsvoering van de WVS-groep toekomstbestendig 
te maken.   

- De SP-fractie zal een amendement opstellen met als strekking om de negatieve 
formulering die uit het raadsvoorstel spreekt aan te passen.  

 

Commissie  Omgeving 

 
 
 
C-CATEGORIE 

Onderstaand onderwerp is ter bespreking geagendeerd. 
 
8. Raadsmededeling 69B-2011:  Organisatie Chinees Nieuwjaarviering 
 

Portefeuillehouder:  wethouder Verbraak 

Inhoud: 

De provincie Noord Brabant kent al vele jaren een nauwe samenwerking met  Jiangsu Provence 
in China .De samenwerking is vooral gericht op economisch en cultureel gebied. Om deze  
samenwerking te accentueren heeft de provincie Noord Brabant enkele jaren geleden het 
initiatief genomen om jaarlijks in onze provincie de  viering van het Chinese Nieuwjaar te 
organiseren. De organisatie vindt steeds plaats in nauwe samenwerking tussen de provincie en 
een Brabantse stad. De provincie heeft voor 2012 aan Roosendaal gevraagd of de bereidheid 
bestaat deze chinees nieuwjaarsviering te organiseren. Wij hebben besloten ons daartoe bereid 
te verklaren  
 

Geagendeerd door de VLP. 
 De fractie zal een motie voorleggen aan de raad om de kosten voor het Chinees Nieuwjaar te 
koppelen aan de uitgaven aan Carnaval, Oranjefeesten en Roosendaals Treffen. 

 

Commissie  Bestuur 

 
 
9.  Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie (0165) 579 277 / griffie@roosendaal.nl 
De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op www.raad.roosendaal.nl en liggen tevens voor u ter 

inzage bij de informatiebalie van het stadskantoor en de openbare bibliotheek.  
De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl en te beluisteren via de kabelradio 

via de frequentie FM 107.9 en  
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  dêáÑÑáÉ =
 

  
Pagina 1 

 

  

 
Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 2 november 2011  

 
 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr.  J.M.L. Niederer, burgemeester  

Griffier: mevrouw E. van Straaten; 

De heren: J.J.C. Adriaansen, C.W.M. Jongmans, A.A.B. Theunis, J.A.M. Verbraak, wethouders. 
De dames: C.S.L.J.M. Adriaansen-van Nispen (Roosendaalse Lijst), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam 
(Roosendaalse Lijst), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks),  M.W. Lute (VLP), A.G.A. v.d. Nieuwenhof-
Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP), E.M.B. Willemsen-Spierings (VVD) en M.B. Zijp (PvdA).  
De heren:, M. Amhaouech (PvdA), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), G.A.H.M. Boons (VVD),  
J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst),  C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst),   A. van Gestel (VLP), 
M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), S. Günes (CDA), C.G.M. Janssen, (Roosendaalse Lijst), C.A. Lok (VVD),  
E.J.C. Matthijssen (VVD),   B. Missal (SP), dhr. A.A.M. Mol (CDA), J.J.C. Musters (Roosendaalse Lijst),  R. 
Niehot (Roosendaalse Lijst),  M.J. van Osch (GroenLinks), C.A.E.M. van Poppel (SP), E.J.C. de Regt 
(Roosendaalse Lijst),  A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), S. Tunç (Roosendaalse Lijst), G.A.W.A. 
Verhoeven (VLP), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA). 

 

Afwezig:  
Met kennisneming: M. Amezian (Roosendaalse Lijst), J.M.M. Hertogh (VLP), P.R. Klaver (PvdA) 
 
 
Bij aanvang van de vergadering heeft burgemeester Niederer een In memoriam uitgesproken naar aanleiding 
van het overlijden van oud raadslid dhr. T. Elst. 
 
1. Tijdens het vragenhalfuur zijn de volgende vragen gesteld: 

 

• Nieuwe Democraten inzake schijn van belangenverstrengeling 
De vragen zijn schriftelijk beantwoord door mevrouw Zijp en de heer De Regt. 
Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van mevrouw Zijp agendeert de fractie van de 
Nieuwe Democraten deze vragenhalfuurvraag voor bespreking in de Commissie Bestuur. 
 

• Nieuwe Democraten inzake Maver 
De vragen zijn mondeling beantwoord door wethouder Verbraak. Hierin geeft hij aan dat de 
verwachting is dat in januari 2012meer duidelijkheid is van Maver in Roosendaal.  
 

• Nieuwe Democraten inzake Wubben 
De vragen zijn mondeling beantwoord door wethouder Adriaansen. 

 
2. Bij vaststelling van de agenda is heeft de fractie van de Nieuwe Democraten het interpellatieverzoek over 

de wijze van informeren van wethouder Vissers inzake Tongerlo Museum ingetrokken. 
 
Door de VVD, VLP, SP en Nieuwe Democraten is een interpellatieverzoek over de gevolgen van de 
recente uittreding van de fractie van GroenLinks uit de coalitie ingediend. Met die verzoek wordt 
raadsbreed  ingestemd en wordt als agendapunt 10 aan de agenda toegevoegd. 

 
Wethouder Verbraak verzoekt de raad het voorstel Kredietstelling Unilocatie sbo De Sponder van de 
agenda af te voeren. Hij zegt toe om, op basis van nieuwe actuele leerlingenaantallen, de raad een 
nieuw voorstel voor te zullen leggen. Wethouder Verbraak verwacht binnen twee maanden met een 
nieuw voorstel te kunnen komen. De raad stemt, met uitzondering van de fractie van de Nieuwe 
Democraten, in met het afvoeren van dit agendapunt.   
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GroenLinks verzoekt de raad om de moties over duurzaamheid, die de fractie bij het kredietvoorstel 
De Sponder wilde indienen,  op de agenda te zetten.  De raad gaat hiermee akkoord. De voorzitter 
brengt beide moties onder bij agendapunt 7a .  
 
 

3. De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 28 september 2011 is 
vastgesteld met de volgende wijzigingen: 
- Mevrouw W. Vissers (wethouder) en dhr. S. Tunc (Fractie Tunc) vermelden bij de aanwezigen; 
- Vermelding van de heer T. Reynaers( VLP) bij de aanwezigen schrappen. 
 

4. Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad zoals 
voorgesteld besloten. 
 

5. De raad heeft de volgende voorstellen zonder hoofdelijke stemming en zonder beraadslaging 
aangenomen (A-categorie): 
a. Voorstel 70: Rekenkamerrapport rioleringsbeleid en –beheer 
b. Voorstel 71: Aanpassingen gemeentelijke regelgeving i.v.m. Wabo 
c. Voorstel 72: Aanpak leegstand CREDO 
d. Voorstel 73: Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 2012-2014 
 

6. Tijdens de behandeling van voorstel 74: Herstelbesluit Roosendaal Spoorhaven is door de fractie van 
de Nieuwe Democraten Motie nr. 1 - Herbestemming Campinaterrein door Nieuwe Democraten 
ingediend. Met de motie wordt het college opdracht gegeven om een proces te starten om te 
onderzoeken onder welke voorwaarden (tijd, geld) het mogelijk zal zijn om het gebied dat in de 
volksmond bekend staat als het Campinaterrein te herbestemmen. 
 

Voor de stemming zijn de volgende stemverklaringen afgegeven:  

• De VLP zal tegen het herstelbesluit stemmen omdat zij niet overtuigd is van een correcte 
aanpassing van het bestemmingsplan gezien de regels daarop niet zijn aangepast, sec de 
uitvoeringsregels en de planregels. 

• De fractie Nieuwe Democraten zal,  alles overziend, het herstelbesluit niet steunen met de 
volgende aantekeningen. 
Wij beschouwen het besluit als een puur juridisch document dat door de Raad van State ook puur 
juridisch zal worden behandeld. Op deze juridische gronden is er geen reden om tegen te 
stemmen maar om in te stemmen met een school in de stank blijft voor de Nieuwe Democraten 
onacceptabel. Wij herhalen wel dat we tegen het bestemmingsplan SpoorHaven 1

e
 fase blijven en 

dat de economische haalbaarheid zeer discutabel is. 
Hoewel voor de realisatie van Zuidoevers en met name het Kellebeek College een besluit 
vanavond over het Herstelbesluit niet strikt noodzakelijk is, geeft het Herstelbesluit de gemeente 
en haar partners meer rust en ruimte om eventueel te wijzigen plannen voor Zuidoevers op basis 
van het ROSO concept. Tot slot. De Nieuwe Democraten vertalen de ontwikkelingen van de laatste 
weken als het onomstotelijke bewijs dat de bouw van het bestuurscentrum in symbiose met een 
VMBO school In Stadsoevers definitief en absoluut van tafel is. Deze garantie durven wij 
Roosendaal te geven! Bovendien de wethouder ontkent onze conclusie niet en wie zwijgt stemt 
toe! En zojuist heeft wethouder Adriaansen gezegd dat hij de kans dat het nog doorgaat op 50%. 
De Nieuwe Democraten schatten het ook in op 50% en daarmee is het 100%. 

• De fractie van de SP zal tegen het voorstel stemmen. Belangrijk bezwaar voor de SP is de 
geurcontour die naar de mening van de SP ontegenzeggelijk tot overlast gaat leiden. Daar kun je 
nog zoveel lijntjes voor verleggen en bomenrijen voor planten maar blijft in de ogen van de SP niet 
fris. Onderwijs en woningbouw moet uit de buurt van industriegebieden gehouden worden. 
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Het voorstel wordt met 25 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, GroenLinks, CDA, VVD,  en PvdA) 
en 7  stemmen tegen (Nieuwe Democraten SP en VLP) aangenomen. 
 

Voor de stemming over de motie heeft de VVD de volgende stemverklaring afgelegd: 
 
De motie van de Nieuwe Democraten loopt teveel vooruit op die mis zouden kunnen gaan. Als die 
zaken mis gaan dan moet er zoveel aangepast en heroverwogen worden dan zal dit er ongetwijfeld 
een onderdeel van zijn.  
 
Motie nr 1 wordt met 1 stem voor (Nieuwe Democraten) en 31 stemmen tegen verworpen. 
 

7. Agendapunt 7a (Kredietstelling Unilocatie sbo De Sponder) is van de agenda afgevoerd.  

Aan de agenda is motie 2 Duurzaamheidsmaatregelen De Sponder door GroenLinks ingediend. Met 
de motie wordt de raad voorgesteld het college op te dragen de raad bij het nieuw in te dienen voorstel 
voor de kredietstelling m.b.t. De Unilocatie sbo De Sponder tevens voorstellen te doen voor 
energiebesparende maatregelen en energiedoelstellingen. 
 
Tevens is door GroenLinks motie 3 actieplan investering en financiering duurzaamheidsmaatregelen 
onderwijsgebouwen ingediend. Met de motie wordt de raad voorgesteld het college op te dragen 
uiterlijk bij de Kadernota 2013 voorstellen te doen voor een "Actieplan investering en financiering 
duurzaamheidsmaatregelen onderwijsgebouwen" 

Wethouder Verbraak zegt motie 3 over te nemen. GroenLinks wenst de motie wel in stemming te 
brengen. 

Motie 2 is met 26 stemmen voor (GroenLinks, Nieuwe Democraten, Roosendaalse Lijst, CDA, VVD en 
PvdA) en 6 stemmen tegen (VLP en SP) aangenomen. 

Motie 3 is met 29 stemmen voor (GroenLinks, Nieuwe Democraten, Roosendaalse Lijst, CDA, VVD en 
PvdA) en 3 stemmen tegen (VLP) aangenomen. 

8. Tijdens de behandeling van het voorstel 76: Vaststellen verordening nieuwe winkeltijden is door 
wethouder Adriaansen toegezegd dat voor het eind van het jaar de evaluatie van het Parkeer 
Uitvoeringsplan zal verschijnen. 
De SP heeft voorafgaand aan de stemming de volgende verklaring afgegeven: 
De SP-fractie is tegen het voorstel om de koopzondagen volledig vrij te geven en wel om de volgende 
redenen. Er is naar de mening van de SP een onvoldoende belangenafweging geweest. De belangen 
van de kleine zelfstandigen en winkelpersoneel zijn onvoldoende onderzocht en meegenomen in dit 
besluit. 
De SP vraagt zich af of Roosendaal wel terecht gebruik maakt van de aangescherpte wet om onder 
het zogenaamde toeristisch regime te vallen. 
Het voorstel is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VVD, VLP en Nieuwe 
Democraten) en 5 stemmen tegen (SP en GroenLinks) aangenomen. 

9. Het voorstel 77: Bezwaar voorkeursrecht gemeenten is met 29 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, 
CDA, PvdA,VVD, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) en3. stemmen tegen (SP) aangenomen. 

 
10. Tijdens de bespreking van raadsmededeling 73B-2011 Stand van zaken samenvoeging museum en 

archief is door de VLP en SP motie 4 Convenant Stichting De Ghulden Roos ingediend. Met de motie 
wordt de raad voorgesteld om het college op te dragen voor de raadsvergadering over de Agenda 
van Roosendaal de raad te informeren over de inhoud van het convenant en hierbij duidelijkheid te 
geven over de salariëring en werkzaamheden van het museumpersoneel na integratie aan het 
personeel en stichting. 
 
Wethouder Verbraak zegt toe te trachten het convenant voor de raadsvergadering over de Agenda 
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van Roosendaal rond te hebben. Hij zal aan de raad laten weten of dit lukt. Wanneer met het 
personeel rond is, uiterlijk 1 juli 2012, zal hij dat de raad laten weten. 
Wethouder Verbraak zal de raad informeren over de stand van zaken rondom het convenant. 
 
Motie 4 is met 6 stemmen voor (VLP  en SP) en 26 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA, 
PvdA,VVD, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 

 
 
11. Op verzoek van de fracties van de VVD, VLP, SP en Nieuwe Democraten wordt een interpellatie 

gehouden over de gevolgen uittreding GroenLinks uit de coalitie. Bij dit onderwerp wordt tevens het 
door de Roosendaalse Lijst, CDA en PvdA ingediende initiatiefvoorstel verminderen aantal 
wethouders (voorstel78)  betrokken. Met het initiatiefvoorstel wordt de raad voorgesteld het aantal 
wethouders terug te brengen naar vier. 
 
Het voorstel wordt met 23  stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VLP, CDA, PvdA en SP) en 9 
stemmen tegen (GroenLinks , Nieuwe Democraten en VVD) aangenomen. 
 

12. De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 
 
 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
30 november 2011, 

 

De griffier,       De voorzitter, 



2 03 - Samenvatting besluiten en toezeggingen raad 10 november 2011 
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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 10 november 2011  

 
 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 16.00 uur 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr.  J.M.L. Niederer, burgemeester  

Griffier: mevrouw E. van Straaten; 

De heren: J.J.C. Adriaansen, C.W.M. Jongmans, A.A.B. Theunis, J.A.M. Verbraak, wethouders. 
De dames: C.S.L.J.M. Adriaansen-van Nispen (Roosendaalse Lijst), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam 
(Roosendaalse Lijst), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks),  M.W. Lute (VLP), A.G.A. v.d. Nieuwenhof-
Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP), E.M.B. Willemsen-Spierings (VVD) en M.B. Zijp (PvdA).  
De heren: M. Amezian (Roosendaalse Lijst), M. Amhaouech (PvdA), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den 
Beemt (VVD), G.A.H.M. Boons (VVD),  J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst),  C.J. Gabriëls 
(Roosendaalse Lijst),   A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), S. Günes (CDA), J.M.M. Her-
togh (VLP), C.G.M. Janssen, (Roosendaalse Lijst), C.A. Lok (VVD),  E.J.C. Matthijssen (VVD),   B. Missal 
(SP), P.R. Klaver (PvdA), dhr. A.A.M. Mol (CDA), J.J.C. Musters (Roosendaalse Lijst),  R. Niehot 
(Roosendaalse Lijst),  M.J. van Osch (GroenLinks), C.A.E.M. van Poppel (SP), E.J.C. de Regt 
(Roosendaalse Lijst),  A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), S. Tunç (Roosendaalse Lijst), G.A.W.A. 
Verhoeven (VLP), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA). 

 
1. De vergadering is geopend om 16.00 uur 

 
2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2012 en de Concept Agenda van Roosendaal 

zijn onderstaande toezeggingen gedaan. 
 
Naar aanleiding van motie M32 (Zevensprong) zegt wethouder Theunis toe dat het college komt 
met een voorstel voor een aangepast kwaliteitsprofiel voor de openbare ruimte wat beter past bij de 
financiële middelen. 
 
Naar  aanleiding van motie M35 (Actualisering Programmabegroting 2012 en Agenda van 
Roosendaal) zegt wethouder Theunis dat het college een compleet boekwerk zal samenstellen 
waarin de financiën voor 2012 na verwerking van de Agenda van Roosendaal overzichtelijk worden 
weergegeven. 
 
Wethouder Theunis zegt dat motie 23 (Stapelingsscan) uit te voeren is en kan worden 
overgenomen. 
 
Naar aanleiding van motie M6 (Aanpassen parkeertarieven 2013 en verder) zegt wethouder 
Adriaansen dat bij de evaluatie van het Parkeeruitvoeringsplan (PUP) wordt gekeken welke 
mogelijkheden er zijn om andere afrekeneenheden dan alleen per uur toe te passen.  
 
Naar aanleiding van motie M10 (Fietsenstallingen) zegt wethouder Adriaansen dat mogelijk de 
kosten door o.a. ondernemerschap de kosten voor de fietsenstallingen verlaagd zouden kunnen 
worden. Hij zal onderzoeken of de kosten verder geminimaliseerd kunnen worden. 
 
Over motie M15 (Kleine overheid is ook minder regels) zegt wethouder Adriaansen dat er nog een 
voorstel komt om meer welstandvrije gebieden aan te wijzen. De motie wordt door wethouder 
Adriaansen overgenomen. 
 
Naar aanleiding van motie M18(Snippergroen) zegt wethouder Adriaansen dat het college 
binnenkort komt met beleid voor verkoop van snippergroen van ‘ja, mitsC.’ In plaats van het huidige 
‘nee, tenzijC’ 
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Over amendement A23 (Stichting Leergeld) zegt wethouder Jongmans dat informele organisaties 
als de Stichting Leergeld nadrukkelijker een rol krijgen bij de uitvoering van het minimabeleid. De 
Stichting staat nog in de post uitgaven. Het amendement vindt hij daardoor overbodig. 
 
Over motie M1 (Mogelijkheden inverdienmogelijkheden buurthuizen en sportclubs) zegt wethouder 
Jongmans over te nemen. 
 
Over motie M7 (Verdeling gelden buurt- en dorpshuizen) bevestigt wethouder Jongmans dat het de 
intentie is om conform de strekking van de motie met de buurthuizen zaken te doen. 
 
Naar aanleiding van motie M8 (Waarderingssubsidie bij stapeleffect) zegt wethouder Jongmans dat 
als het college ziet dat de stapeling onacceptabele vormen aanneemt, het college zal bezien waar 
het probleem van de stapeling wordt opgelost. 
 
Naar aanleiding van motie M34 (Behoud de jeugd) zegt wethouder Jongmans dat er niet wordt 
bezuinigd op jeugdsubsidies maar wel op waarderingssubsidies. Het bedrag van € 120.000 blijft 
apart zichtbaar voor de jeugd, ook na de nieuwe subsidieregeling. 
 
Motie M14 (Wet werken naar vermogen en de rol van de WVS) wordt door wethouder Jongmans 
overgenomen. 
 
Naar aanleiding van motie M16 zegt wethouder Jongmans dat met de regionaal projectleider is 
afgesproken dat er in de komende maanden regionale raadsledenbijeenkomsten worden 
georganiseerd.  
 
Over motie M24 (Tongerlo Kunst- en Cultuurplein) zegt wethouder Verbraak met Moriaan, de Kring 
en Tongerlohuys te gaan voor optimale creativiteit bij de ontwikkeling van het plein. Hij zal de raad 
binnen enkele maanden informeren over de voortgang hierin. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Voor aanvang van de besluitvorming worden de volgende moties en amendementen ingetrokken: 
 
Motie M16 Anticiperen op krimp en vergrijzing 
Met dit amendement wordt voorgesteld het college op te dragen: 
 

− voor 1 mei 2012 een integraal uitvoeringsplan te ontwikkelen tussen gemeenten en alle 
betrokken partijen.  

− Hierbij rekening houden met de in de motie genoemde factoren en omstandigheden als 
belangrijke factor voor de toekomstige economie in West Brabant m.b.t de positionering van de 
arbeidsmigrant. 

−  dit plan ter goedkeuring en ondersteuning voor te leggen; 

− zich maximaal in te zetten voor de uitvoering van dit plan; 

− in het regionaal overleg tussen de 19 gemeenten een leidende positie in te nemen. 
 
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Jongmans wordt de motie ingetrokken. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Motie M3 Financiële bijdrage aan transitieproces                                                                              
Met de motie wordt voorgesteld het college op te dragen: 

1. Inventariseren waar ondersteuning en of begeleiding bij het transitie proces gewenst of 
noodzakelijk is; 
2. Flankerend beleid te ontwikkelen wat aansluit bij de inventarisatie onder 1; 
3. om in het eerste kwartaal 2012 met een raadsvoorstel te komen waarmee het voordeel uit de 
septembercirculaire 2011 en macro-ontwikkeling WWB ( € 459.000,-- ) wordt  gestort in het                                                                                                     
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transitiefonds en wordt ingezet voor flankerend beleid bij het in deze motie genoemde 
transitieproces. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Amendement 23 Stichting Leergeld 
Met het amendement wordt voorgesteld te besluiten: 
 
1. De Stichting Leergeld het  komende  jaar 2012 financieel te blijven ondersteunen, ten bedrage 

van € 40.000  voor de uitvoering van zijn doelstellingen. 
2. Het halveren van het gereserveerde subsidiebedrag voor  2012  ( van € 80.000  naar € 40.000 ) 

ten behoeve van de Stichting Oudheidkundige Kring “De Ghulden Roos”,  nu in het convenant 
van 8 november 2011 is vastgelegd, dat het binnen de stichting uitgevoerde museum met 
ingang van  1 maart 2012, of zoveel eerder of later als partijen nader overeenkomen, wordt 
samengevoegd met het archief van de gemeente, waardoor het personeel van de stichting, 
per genoemde datum  in dienst komt bij de gemeente.  
 

Het amendement wordt ingetrokken omdat het kennelijk al in het minimabeleid zit. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Motie 35 Actualisering Programmabegroting 2012 en Agenda van Roosendaal  
Met deze motie wordt voorgesteld te besluiten: 
 
Dat het college de raad zo spoedig mogelijk een herziene versie geeft van de Programmabegroting 
2012 en de Agenda van Roosendaal 
 
De motie wordt ingetrokken naar aanleiding van de toezegging van wethouder Theunis. 
 

 
Amendement A24   Afscheid bouw bestuurscentrum en VMBO school in Stadsoevers 
 
Met het amendement wordt voorgesteld te besluiten: 
 
Voorzien wordt dat het annuleren van het VMBO en het Bestuurscentrum in Stadsoevers 
onafwendbaar zal zijn, hoewel het allemaal nog niet concreet en definitief is. 
 
Het amendement wordt ingetrokken omdat er een meerderheid lijkt voor amendement A29. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Amendement A32 Verlaging Afvalstoffenheffing en Rioolheffing in combinatie met verhoging OZB 
 
Met het amendement wordt voorgesteld: 
 
1. Verlaging opbrengsten Afvalstoffenheffing en Rioolheffing tot het niveau dat past bij de 

uitgangspunten van gesloten financiering en hiervoor naar rato de tarieven aan te passen 
2. Het verlies aan opbrengsten Afvalstoffenheffing en Rioolheffing te compenseren door verhoging 

van de OZB en hiervoor naar rato de tarieven aan te passen 
 
Het amendement wordt ingetrokken omdat er een meerderheid lijkt voor amendement A29. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Amendement A31 Terugploegen 2 miljoen euro 
 
Met het amendement wordt voorgesteld te besluiten: 
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Voor 2012 geen voeding te doen in de FAR en het voordeel van 2 miljoen euro beschikbaar te 
stellen aan de volgende transities t.w. 

a. Peuterspeelzaalwerk 0,2 miljoen 
b. Wijkgericht werken 0,4 miljoen 
c. Anders subsidiëren en welzijn nieuwe stijl 0,4 miljoen 
d. Centrum voor de Kunsten 0,3 miljoen 
e. Zelfbeheer sportaccommodaties 0,5 miljoen 
f. Citymarketing 0,2 miljoen 

 
Het amendement wordt ingetrokken omdat er een meerderheid lijkt voor amendement A29. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Amendement A30 Kwaliteitsprofiel BVG uiterlijk in 2020 overal op orde 
 
Met het amendement wordt voorgesteld te besluiten: 
 
Bij de verdere uitwerking van de Agenda van Roosendaal een marsroute te volgen waarbij het 
kwaliteitsprofiel BVG uiterlijk in 2020 overal gerealiseerd zal zijn 
 
Het amendement wordt ingetrokken omdat er een meerderheid lijkt voor amendement A29. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Amendement A28 Verlaging Afvalstoffenheffing en Rioolheffing 
 
Met het amendement wordt voorgesteld: 
 
1. Verlaging opbrengsten Afvalstoffenheffing en Rioolheffing met jaarlijks 185.000 euro en hiervoor 
naar rato de tarieven aan te passen 
2. Schrappen van de voorziening gratis fietsenstalling en de kosten van 185.000 euro jaarlijks ten 
goede te laten aan de verlaging Afvalstoffenheffing en Rioolheffing 
 
Het amendement wordt ingetrokken omdat er een meerderheid lijkt voor amendement A29. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Amendement A27 Teksten in de Agenda van Roosendaal 
 
Met het amendement wordt voorgesteld: 
 
1. De volgende tekstwijzigingen door te voeren in de Agenda van Roosendaal t.w. 

a. Op pagina 7 de zin “De ontwikkeling van Stadsoevers is van groot belang voor de 
ontwikkeling van de hele stad.” vervangen door “de ontwikkeling van Stadsoevers is een 
stip aan de horizon die voorafgegaan wordt door Zuidoevers en Wateroevers. De 
gemeente gaat in overleg met partners om te zorgen voor een duurzame huisvesting 
van leerlingen van het speciaal onderwijs, VMBO onderwijs en ambtenaren”.  
b. Overal waar staat “betrokken, betrouwbaar en professioneel” wordt dit gewijzigd in 
“betrokken, betrouwbaar en bekwaam”. 

 
Het amendement wordt ingetrokken omdat er een meerderheid lijkt voor amendement A29. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Amendement A26 Stichting Leergeld 
 
Met het amendement wordt voorgesteld: 
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1. Stichting Leergeld en vergelijkbare organisaties die de kwetsbare medemensen  in de 
samenleving perspectief bieden, de komende 4 jaar financieel te ondersteunen met jaarlijks een 
bedrag van € 185.000 voor de uitvoering van haar doelen zoals het SCP de effectiviteit van het 
laten meedoen van kinderen uit armoedegezinnen. 
 
2. Schrappen van de voorziening gratis fietsenstalling en de kosten van 185.000 euro jaarlijks ten 
goede te laten komen aan stichting Leergeld en vergelijkbare organisaties 
 
Het amendement wordt ingetrokken omdat er een meerderheid lijkt voor amendement A29. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Amendement M15 Kleine Overheid is ook Minder Regels  
 
Met het amendement wordt voorgesteld het college op te dragen: 
 
Alle regels en regelgeving, waaronder de APV, opnieuw aan de Raad voor te leggen voor 
besluitvorming, waarbij regels zijn geschrapt, vereenvoudigd of zijn samengevoegd. 
 
Het amendement wordt ingetrokken omdat deze door wethouder Adriaansen is overgenomen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Motie M5 Maatschappelijke effecten 
 
Met het amendement wordt voorgesteld het college op te dragen: 
 

- bij de kadernota 2013 bezuinigingsvoorstellen toe te voegen, waardoor de Raad    
  in staat gesteld wordt afgewogen keuzes te kunnen maken voor de jaren na 2012 
- alle bezuinigingsvoorstellen te voorzien van de maatschappelijke effecten 

 
De motie is ingetrokken omdat de motie overbodig is doordat amendement A29 is aangenomen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M7 Verdeling gelden buurt- en dorpshuizen wordt voorgesteld het college op te dragen: 
 

- uiterlijk eind december 2011 te komen met criteria voor de verdeling van het beschikbare 
budget voor de buurt- en dorpshuizen waarbij de belangrijkste criteria het feitelijk gebruik 
van de accommodatie en het aantal activiteiten dat wordt georganiseerd moeten zijn.  

- Bij de op te stellen criteria de grootte van het gebouw geen rol mag spelen.  
- De raad voor eind december informeren over de opgestelde criteria.  

 
De motie is ingetrokken omdat deze door wethouder Jongmans is overgenomen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Met motie M8 Waarderingssubsidies bij stapeleffect wordt voorgesteld het college op te dragen: 
 

- in kaart te brengen welke verenigingen en instellingen die nu waarderingssubsidie ontvangen  
  ook door andere maatregelen in negatieve zin worden getroffen 
- met de kadernota 2013 de Raad een voorstel te doen waarvan het effect is dat de  
  verstrekking van de huidige bijdrage via de huidige waarderingssubsidie voor deze  
  verenigingen of instellingen in stand blijven 

 
De motie is ingetrokken omdat deze door wethouder Jongmans is overgenomen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Tijdens de behandeling van de voorstel 79 Programmabegroting 2012 zijn de volgende 
amendementen ingediend. 
 
Amendement A9: Geen verhoging onroerend zaakbelasting 
 
Met het amendement wordt voorgesteld: 
 
1.a De opgenomen verhoging van de hiernavolgende gemeentelijke belastingen met het in de    

bestaande meerjarenramingen toegepaste inflatiepercentage van 2,3%, te weten: 
- leges burgerzaken voor zover toepasbaar 
- hondenbelasting 
- toeristenbelasting 
Bovenstaande belastingverhogingen zijn in de concept Programmabegroting 2012 verwerkt. De 
betreffende belastingverordeningen zullen, rekening houdend met bovenstaande 
besluitvorming, voor het einde van dit jaar ter vaststelling aan de raad worden aangeboden 

2. De Programmabegroting 2012 inclusief meerjarenperspectief vast te stellen conform  
             beslispunt 1a 

 
Amendement A9 is met 4 stemmen voor (VLP) en 31 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Amendement A10: Afschaffen precarioheffing. 
 
Met het amendement wordt voorgesteld: 
 
Vast te stellen:  
A De programmabegroting 2012 met dien verstande dat de precariobelasting wordt afgeschaft. 
 
Amendement A10 is met 4 stemmen voor (VLP) en 31 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Amendement A1: Instandhouding subsidie Toerisme/Recreatie Steunpunt VVV-Wouw ingediend. 
 
Met het amendement wordt voorgesteld:  
 
De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de Agenda van 
Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat hogere uitgaven worden toegevoegd op het 
volgende terrein: 

 
x 1000      2012     2013      2014     2015 

     

het steunpunt van de 
VVV te Wouw 

       5 5           5           5 

 

 
Dit bedrag kan voor 2012 ten last gebracht worden van de post onvoorzien. In de kadernota 2013 
wordt de raad een voorstel voorgelegd de structurele dekking . 
 
Amendement A1 is met 32 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP en SP en 3 
stemmen tegen (GroenLinks en Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Het geamendeerde voorstel 79 Programmabegroting 2012 wordt met 28 stemmen voor 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en Nieuwe Democraten) en 7 stemmen tegen 
(VLP en SP) aangenomen. 
 
De VLP geeft als stemverklaring: 
De VLP is consequent dus stemt ook tegen deze Programmabegroting. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

5. Tijdens de behandeling van voorstel 80 Concept Agenda van Roosendaal zijn de volgende 
amendementen ingediend: 
 
Amendement A29 Raad en samenleving samen aan zet. 
 
Met het amendement wordt voorgesteld het besluit als volgt te wijzigen: 
 
 
1. De Agenda van Roosendaal vast te stellen inclusief de volgende nieuw in te voegen tekst op 

pagina 4 na het kopje “resultaten maatschappelijke consultatie":   
 
De vaststelling Agenda van Roosendaal  is slechts een begin                                                                                            
De Agenda van Roosendaal vraagt na besluitvorming in nauwe samenwerking tussen raad, 
college, bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners om verdere onderbouwing en 
concretisering van de beschreven transities. 
 
De publieke belangstelling bij de consultatierondes en alle reacties die op diverse wijze onder 
de aandacht van de raad zijn ingebracht  maken duidelijk dat de voorgestelde  
transitieprocessen vragen om een intensief samenspel tussen raad, college, bewoners, 
bedrijven en maatschappelijk betrokken partners. 
 
Op het moment van 10 november 2011 van de vaststelling van de Agenda van Roosendaal  zijn 
er nog veel onduidelijkheden over o.a de.: 

• maatschappelijke en financiële gevolgen van het mogelijk anders ontwikkelen en 
realiseren van Stadsoevers. 

• door de centrale overheid voorgestane decentralisatie waarover de besluitvorming op 
zich laat wachten 

• maatschappelijke effecten van de voorgestelde bezuinigingen, ombuigingen,  
investeringen en de financiële onderbouwing hiervan 

• vast te stellen visies (economisch, sociaal maatschappelijk en ruimtelijk) o.b.v. 
demografische ontwikkelingen: krimp, ontgroening en vergrijzing 
 

Naar verwachting zullen bovenstaande onzekerheden in meer of mindere mate altijd blijven 
bestaan en daarom is de meest fundamentele opgave wellicht de vorming van een  
 
“14

e
 transitie: raad en samenleving samen aan zet!”   

 
gericht op de uitvoering van de Agenda van Roosendaal binnen de kaderstellende, 
controlerende en volksvertegenwoordigende taak van de gemeenteraad.  Het gaat er om dat 
“wij” beter leren omgaan met onzekerheden en flexibeler worden in het bijsturen. 
In de Kadernota 2013 kan het college vervolgens op grond van een meer zeker financieel 
perspectief en een betere onderbouwing van de transities in nauwe samenwerking met raad, 
college, bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners, een bijgewerkt uitwerkingsplan voor 
de Agenda van Roosendaal  voorleggen.  
 
Pas na het verschijnen van de sociaal, economische en ruimtelijke visies zal per transitie een 
PVA worden geformuleerd met daarin antwoorden op de vragen                                                                                                                    

• Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? 

• Hoe gaan we die maatschappelijke effecten bereiken? 
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• Hoeveel gaan die maatschappelijke effecten kosten en opbrengen? 
 

2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, vast te stellen met de constatering dat deze met de vaststelling van 
de Kadernota 2013 in positieve of negatieve zin kan worden aangepast.  
 
3. Voor 2012 de 2 miljoen te storten in een algemene bestemmingsreserve en deze pas te 
betitelen als FAR zodra de beleidsregels door de raad zijn vastgesteld.  
 
4. Een algemene bestemmingsreserve FAR (Fondsen Agenda van Roosendaal) in te stellen 
voor de jaren 2013 t/m/ 2016 voor een omvang die resulteert uit het bijgewerkt uitwerkingsplan 
Agenda van Roosendaal zoals die vastgesteld wordt bij de Kadernota 2013 

 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  
 
Amendement A29 wordt raadsbreed aangenomen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met Amendement 16 Andere Agenda van Roosendaal wordt voorgesteld: 
 
Beslispunt 2 van het raadsvoorstel Concept Agenda van Roosendaal als volgt te wijzigen:  
 
2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat hogere uitgaven worden 
toegevoegd op de volgende terreinen: 
 
x 1000      2012     2013      2014     2015 TOTAAL 

      

Minimabeleid         250          250           250           250        1.000 

Wet Werken naar Vermogen          500          500           450           250        1.700 

WMO/Zorg         100          100           100           100           400 

Peuterspeelzalen           50            50             50             50           200 

Wijken en Dorpen         200          200           200          200           800 

Sport         100         100           100          100           400 

Kunst en cultuur         130         130           130          130           520 

TOTAAL    1.330     1.330       1.280      1.080       5.020 

 
Als dekking wordt de ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, 
behorende bij de Agenda van Roosendaal op onderstaande wijze verlaagd en aangepast:  
 
x 1000     2012    2013   2014    2015 TOTAAL 

      

Geen bestuurscentrum       466      466     466       466    1.864 

Besparing wachtgelden       200      225     225       225       875 

Goedkoper KCC      276      147      147        570 

Besparing openbare orde en 

veiligheid (decriminalisering 

lokale coffeeshop)  

     130      125      125       125       505 

Geen rentetoevoeging BR 

majeure opgaven 

     250      228       173        141        792 

Parkeerbeheer in eigen 

organisatie 

      100       100        100         300 

Vervallen dienstauto         20         20          20           20            80 

Vervallen fractiebudget        15         15          15           15            60 

TOTAAL 1.357   1.326    1.271     1.092      5.046 

En de ontwerp Agenda van Roosendaal hierop aan te passen 
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• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  
 
Amendement A16 wordt met 3 stemmen voor (SP) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen*. 
* T. Adriaansen en E. de Regt (Roosendaalse Lijst) en J. v.d. Beemt en E. Matthijssen (VVD) nemen geen deel aan de 
stemming. 
Dhr. Matthijssen legt hiervoor de verklaring af: ‘Ik ben het niet eens met dat een oud-wethouder niet mag deelnemen 
aan de stemming dus bij dit onderwerp zal ik niet meedoen aan de stemming.’. Dhr. Van den Beemt sluit zich hierbij 
aan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met amendement 17 Verhoging budgetten Wet Werk en Bijstand/Wet Werken naar Vermogen 
wordt voorgesteld: 

Beslispunt 2 van het raadsvoorstel concept Agenda van Roosendaal als volgt te wijzigen  

2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat hogere uitgaven worden 
toegevoegd op het volgende terrein: 
 
x 1000      2012     2013      2014     2015 

     

Wet Werk en 

Bijstand/WWNV 

1.650 1.310 1.310 1.310 

 

Als dekking wordt de ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, 
behorende bij de Agenda van Roosendaal aangepast op basis van de WWB 
budgetontwikkelingen in de  septembercirculaire: 
 
x 1000     2012    2013   2014    2015 

     

Voordeel inkomsten WWB 

Septembercirculaire 2011 

1.650 1.310 1.310 1.310 

 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  

En de ontwerp Agenda van Roosendaal hierop aan te passen 

Amendement A17 wordt met 3 stemmen voor (SP) en 32 stemmen tegen  (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met amendement A8 Opstellen subsidieverordening wordt de raad voorgesteld het voorstel als 
volgt te wijzigen: 

1. De Agenda van Roosendaal vast te stellen en hierbij de tekst op pagina 13 : “weC.. tot 
uitvoeringen” te vervangen door :                                                                                                                     

 " De huidige systematiek van budgetsubsidies, projectsubsidies en waarderingssubsidies 
zal het eerste kwartaal 2012 vervangen worden door een eenvoudig subsidiesysteem. Dit 
stelsel zal in een nauwe samenwerking tussen raad en college ontwikkeld worden.  
De uitwerking geeft antwoord op de volgende  vragen:  

• wat willen we bereiken met het nieuwe stelsel ( de maatschappelijke effecten)? 

• hoe gaan we dat doen ( hoe richten we het nieuwe subsidiestelsel in)? 

• wat zijn de te verwachten financiële consequenties? 
 

Hierbij zullen o.a. de volgende elementen bediscussieerd/opgenomen worden:    
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- ontwikkelen in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners;       
- stimuleren van eigen kracht van inwoners en maatschappelijke partners; 
- relatie met gemeentelijk beleid; 
- toepassen van differentiatie, d.w.z. bijzondere omstandigheden en/of 

feiten wegen mee bij subsidieverdeling; 

- overgangsregelingen die nodig zijn om de overgang van het huidig 
subsidiesysteem naar nieuw stelsel soepel te laten verlopen; 

- ingangsdatum nieuw stelsel. 
 
 

2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, vast te stellen. 
3. Een bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal in te stellen 
 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  

Het amendement wordt met 25 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, VVD, PvdA en SP) en 
7 stemmen tegen (Nieuwe Democraten, GroenLinks en VLP) aangenomen*. 
A. Mol (CDA), E. de Regt (Roosendaalse Lijst) en J. v.d. Beemt (VVD) nemen geen deel aan de stemming 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met amendement A22 Minimabeleid wordt de raad voorgesteld: 

Beslispunt 2 van het raadsvoorstel concept Agenda van Roosendaal als volgt te wijzigen:  
 
2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat hogere uitgaven worden 
toegevoegd op het volgende terrein: 
 
x 1000      2012 

  

Minimabeleid         250 

 
Als dekking wordt de ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, 
behorende bij de Agenda van Roosendaal op onderstaande wijze verlaagd en aangepast:  
 
x 1000     2012 

  

      

Geen rentetoevoeging BR 

majeure opgaven 

     250 

En de ontwerp Agenda van Roosendaal hierop aan te passen 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  

Amendement A22 wordt met 24 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, SP en 
GroenLinks) en 11 stemmen tegen (VVD, Nieuwe Democraten, VLP) aangenomen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met amendement A11 Sportcombinatiefunctionarissen wordt voorgesteld: 
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2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat de bezuiniging op 
“Sportcombinatiefunctionarissen” van EUR 200.000 ook voor 2012 wordt opgenomen. 
 

 
 
 
 
 

 
 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  
 

Het amendement A11 wordt met 4 stemmen voor (VLP) en 30 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen*. 
* A. Mol (CDA) neemt geen deel aan de stemming. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met amendement A4 Aanpassen verhoging OZB woningen wordt voorgesteld: 

De 2e begrotingswijziging Agenda van Roosendaal als volgt te wijzigen: 
 
Vast te stellen: 

de opbrengst ozb woningen voor 2012 te verlagen met 178.000 euro. 
 
Als dekking wordt ingezet: 

een deel van de positieve gevolgen van de september circulaire voor het jaar 2012,   
van in totaal 459.000 euro 

Het amendement wordt met 6 stemmen voor (VVD) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, VLP, SP en  Nieuwe Democraten) verworpen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met amendement A21 Extra geld voor wijken en dorpen wordt voorgesteld: 

Beslispunt 2 van het raadsvoorstel concept Agenda van Roosendaal als volgt te wijzigen:  

 
2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat hogere uitgaven worden 
toegevoegd op het volgende terrein: 
 
x 1000      2012     2013      2014     2015 

     

Wijken en Dorpen          177        177      177       177 

 

Als dekking wordt de ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, 
behorende bij de Agenda van Roosendaal op onderstaande wijze verlaagd en aangepast:  
 
x 1000     2012    2013   2014    2015 

     

Goedkoper KCC      142      142       142        142 

Vervallen dienstauto         20         20          20           20 

Grootboeknummer & 
kostenplaats  

 2012 

442402 6530306 Subsidie 
combinatiefunctionarissen 

 

200.000 
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Vervallen fractiebudget        15         15          15           15 

En de ontwerp Agenda van Roosendaal hierop aan te passen 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  

Amendement A21 wordt met 3 stemmen voor (SP) en 32 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA. VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met amendement A19 Extra geld voor peuterspeelzalen en WMO/Zorg wordt voorgesteld: 
 
Beslispunt 2 van het raadsvoorstel concept Agenda van Roosendaal als volgt te wijzigen  

2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat hogere uitgaven worden 
toegevoegd op het volgende terrein: 
 

x 1000      2012     2013      2014     2015 

     

Peuterspeelzalen       50        50        50       50 

WMO/Zorg     100      100      100      100 

 
Als dekking wordt de ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, 
behorende bij de Agenda van Roosendaal op onderstaande wijze verlaagd en aangepast:  
 

x 1000     2012    2013   2014    205 

     

Geen bestuurscentrum   150   150   150     150 

En de ontwerp Agenda van Roosendaal hierop aan te passen 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  
 
 
Amendement A19 wordt met 3 stemmen voor (SP) en 32 stemmen tegen  (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA. VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met amendement A18 Extra geld voor kunst en cultuur wordt voorgesteld: 
 
Beslispunt 2 van het raadsvoorstel concept Agenda van Roosendaal als volgt te wijzigen:  
 
2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat hogere uitgaven worden 
toegevoegd op het volgende terrein: 
 

x 1000      2012     2013      2014     2015 

     

Kunst en cultuur         130         130           130          130 

 
Als dekking wordt de ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, 
behorende bij de Agenda van Roosendaal op onderstaande wijze verlaagd en aangepast:  
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x 1000     2012    2013   2014    2015 

     

Besparing wachtgelden       130   130     130        130 

En de ontwerp Agenda van Roosendaal hierop aan te passen 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  
 

Het amendement A18 is met 8 stemmen voor (VLP, Nieuwe Democraten en SP) en 25 
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks) verworpen*. 
* E. Matthijssen (VVD) en  T. Adriaansen (Roosendaalse Lijst)  nemen geen deel aan de stemming. 

 

 
Met amendement A5 Aanpassen verhoging parkeertarieven wordt voorgesteld: 
 
Vast te stellen: 
de opbrengst betaald parkeren voor 2012 te verlagen met 125.000 euro. 

 
  Als dekking wordt ingezet: 

een verlaging van de exploitatiekosten parkeergarage Nieuwe markt door de 
afschrijvingstermijn voor de opstal, overeenkomstig overige gemeentelijke gebouwen, te stellen 
op 40 jaar in plaats van de nu gebruikte termijn van 30 jaar. 
 
Het amendement A5 wordt met 10 stemmen voor (VVD en VLP) en 25 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met amendement A3 Aanpassen verhoging OZB niet-woningen wordt voorgesteld: 
 
Vast te stellen: 
de opbrengst ozb niet-woningen voor 2012 te verlagen met 122.000 euro. 

  
Als dekking wordt ingezet: 
het niet bestemde overschot van de Agenda van Roosendaal van de jaren 2012 tot en met   
 2015 
 
Het amendement A3 wordt met 6 stemmen voor (VVD) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met amendement A20 Extra geld voor sport wordt voorgesteld: 
 
Beslispunt 2 van het raadsvoorstel concept Agenda van Roosendaal als volgt te wijzigen:  

 

2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat hogere uitgaven worden 
toegevoegd op het volgende terrein: 
 

x 1000      2012     2013      2014     2015 

     

Sport         100         100           100          100 

 
Als dekking wordt de ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, 
behorende bij de Agenda van Roosendaal op onderstaande wijze verlaagd en aangepast:  
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x 1000     2012    2013   2014    2015 

     

Besparing wachtgelden       100    

Parkeerbeheer in eigen 

organisatie 

      100       100        100 

En de ontwerp Agenda van Roosendaal hierop aan te passen 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  
 
Het amendement A20 wordt met 7 stemmen voor (SP en VLP) en 23 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen*. 
* E. de Regt en T. Adriaansen (Roosendaalse Lijst), J. v.d. Beemt en E. Matthijssen (VVD) en A. Mol (CDA) nemen 
geen deel aan de stemming. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met amendement A7 Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal wordt voorgesteld: 
 
het voorstel als volgt te wijzigen:  
 
1. De Agenda van Roosendaal vast te stellen en hierbij de tekst op pagina 12 :  

2012  2013  2014  2015 
Peuterspeelzaalwerk :   320.000   320.000  320.000  320.000        
 
te wijzigen in:    
 

2012  2013  2014  2015 
Peuterspeelzaalwerk :   270.000   320.000  320.000  320.000       
 
 
Vervolgens de tekst op pag. 19: (Fondsen) 
 

2012  2013  2014  2015 
Voeding 3 fondsen  :   2 miljoen  5 miljoen   5 miljoen  5 miljoen   
      
 
Te wijzigen in: 
 

2012  2013  2014  2015 
Voeding 3 fondsen  :   1.950.000 5 miljoen   5 miljoen  5 miljoen       

 
                                                                                                        

 
2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, te wijzigen en vast te stellen conform beslispunt 1 
3. Een bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal in te stellen conform beslispunt 
1 
 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  
 
Amendement A7 wordt met 29 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP en 
Nieuwe Democraten) en 6 stemmen tegen (VLP en GroenLinks) aangenomen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met amendement A2 Subsidie Jeugdtheaterschool wordt voorgesteld: 
 
Vast te stellen: 
- Te verwijderen de vermindering op de subsidie van de jeugdtheatherschool in 2012 
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Als dekking wordt ingezet: 
- het niet bestemde overschot van de Agenda van Roosendaal van de jaren 2012 tot en met 

2015 
 
Het amendement A2 wordt met 20 stemmen voor (VVD, PvdA, VLP, SP, GroenLinks en Nieuwe 
Democraten) en 15 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst en CDA) aangenomen. 
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst geeft de onderstaande stemverklaring: 
 
De Roosendaalse Lijst zal tegen stemmen. Wij vinden het een sympathiek gebaar maar we 
vinden het onverkoopbaar dat stilzitten en afwachten beloond wordt terwijl burgers en instelling 
die zich van begin af aan bemoeid hebben om zichzelf in stelling te brengen om wel subsidie te 
verkrijgen op dit moment wel geconfronteerd worden met een korting. Dat stilzitten en 
afwachten beloond wordt met dit bedrag vinden wij opportunistisch en  onverkoopbaar. 
 
De Nieuwe Democraten geven als stemverklaring: 
Wij gaan dit amendement van harte steunen. Het is een toonbeeld van anders bekeken. 
 

 
Met amendement A13 VVV, Toerisme en Recreatie, Volksfeesten en Roosendaal Treffen wordt 
voorgesteld: 
 
Beslispunt 2 van het raadsvoorstel concept Agenda van Roosendaal als volgt te wijzigen:  
 
2a.  
De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de Agenda 
van Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat de bezuiniging op het VVV en 
Projectsubsidies marktpartijen (onder toeristisch recreatieve ontwikkeling) ten bedrage van 
45.577 euro worden geschrapt.  
 
2b. 
De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de Agenda 
van Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat de bezuinigingen volksfeesten 
(subsidies carnaval en Oranjefeesten) ten bedrage van totaal 24.254 euro worden geschrapt.  
 
2c. 
De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de Agenda 
van Roosendaal, vast te stellen met dien verstande dat de bezuinigingen op het Roosendaals 
Treffen (ten bedrage van totaal 21.128 euro) worden geschrapt.  

En dit te dekken door als taakstelling op de nemen voor De King van  

 
 
 
 

De budgetsubsidie bibliotheekwerk wordt verlaagd met: 
 
 
 
 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  
 
 
Amendement A13 wordt met 4 stemmen voor (VLP) en 31 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 

Grootboeknummer & 
kostenplaats  

2012 2013 2014 2015 

442400  6540000 150.000 225.000 275.000 300.000 

Grootboeknummer & 
kostenplaats  

2012 2013 2014 2015 

442400  6510000 20.000 95.000 145.000 170.000 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met amendement A12 Verkoop van eigendommen wordt voorgesteld: 
 
1. De Agenda van Roosendaal vast te stellen en hierbij de tekst op pagina 21 onder de alinea 
“Spelregels”, de navolgende tekst toe te voegen onder het kopje “Gedeeltelijke Financiering 
2012”: 

 
Het College zal de opbrengsten uit verkoop van onroerende en roerende goederen, waar 
onder verstaan kan worden panden, parkeergarages, landbouwgronden, snippergroen en 
kunstvoorwerpen, storten in de Bestemmingsreserve transitie-, nood- en investeringsfonds. 
Streven is minimaal de helft via deze middelen aan te vullen tot 100%. Waardoor voor 2012 
tot een maximum van 1.000.000 euro als overschot beschikbaar blijft op de begroting als 
besteedbaar budget. 
2. De Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief meerjarenperspectief, behorende bij de 
Agenda van Roosendaal, vast te stellen. 
 
3. Een bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal in te stellen 

 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  
 
Amendement A12 wordt met 4 stemmen voor (VLP) en 31 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 

 
Met amendement A6 Volksfeesten, VVV, toerisme en recreatie wordt voorgesteld: 
 
De 2e begrotingswijziging Agenda van Roosendaal als volgt te wijzigen: 
 
Vast te stellen: 

- Te verwijderen de vermindering subsidies Volksfeesten voor de jaren 2013, 2014 en 2015 
- Te verwijderen de vermindering voor toeristisch recreatieve ontwikkeling voor de jaren 2012 

tot en met 2015 
 
Als dekking wordt ingezet: 

- het niet bestemde overschot van de Agenda van Roosendaal van de jaren 2012 tot en met 
2015 

 
Amendement A6 wordt met 5 stemmen voor (VVD) en 30 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VLP, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met amendement A33 Verlaging OZB wordt voorgesteld: 
 
Besluit het voorstel als volgt te wijzigen:  
4. Verlaging opbrengsten OZB met jaarlijks 185.000 euro en hiervoor naar rato de tarieven aan te 

passen 
5. Schrappen van de voorziening gratis fietsenstalling en de kosten van 185.000 euro jaarlijks ten 

goede te laten aan de OZB verlaging 
 

• en besluit indien noodzakelijk dit deelbesluit te vernummeren.  
 
Amendement A33 wordt met 6 stemmen voor (VVD en Nieuwe Democraten) en 29 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VLP, CDA, PvdA, SP en GroenLinks) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Het geamendeerde voorstel 80 Concept Agenda van Roosendaal wordt met 22 stemmen voor 
(Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, GroenLinks en Nieuwe Democraten) en 13 stemmen tegen (VVD, 
SP en VLP) aangenomen. 
 
De VVD legt de volgende stemverklaring af: 
Het loslaten van de opdracht van de raad om keuzemogelijkheden en maatschappelijke effecten te 
presenteren had niet tot een slecht plan hoeven leiden. Het samenwerken van de coalitiepartijen 
had juist tot kracht kunnen leiden, maar beide is niet gebeurd. Handreikingen naar anderen hebben 
wij niet gezien. De coalitie kiest voor een krampachtige samenwerking in plaats van een breed 
gedragen bestuur. De Agenda van Roosendaal voldoet niet aan de eisen die wij daaraan stellen; 
het is krachteloos, visieloos en doelloos. Wij geven geen steun aan zo’n voorstel. 
 
De SP geeft als stemverklaring: 
De SP stemt tegen de voorliggende Agenda van Roosendaal omdat hierin andere keuzes worden 
gemaakt waarin de SP zich niet kan vinden. Wij hebben daarom ook getracht mee te denken met 
onze Andere Agenda. In deze Agenda van Roosendaal worden meerdere zaken gemist door 
meerdere partijen en bewoners. Ik denk dan aan visies, een duidelijk overzicht van 
maatschappelijke effecten en beleidsregels om aanspraak te maken op verschillende fondsen. Op 
die manier had voorkomen kunnen worden dat overhaaste en onomkeerbare beslissingen worden 
genomen. 
 
De VLP legt als stemverklaring af: 
Het voorliggende voorstel kan ook niet op instemming rekenen van de fractie van de VLP. Het leidt 
tot onherstelbare schade en wij vinden het nogsteeds een visieloos, doelloos stuk. Wij zijn tegen 
enige vorm van belastingverhoging. Voor jeugdsubsidies en voor carnaval en voor het 
Roosendaalse Treffen. Wij kiezen voor verenigingen en cohesie. Wij kiezen niet voor trieste en 
droevige bezuinigingen. 
 
De Nieuwe Democraten geeft als stemverklaring: 
De Nieuwe Democraten stemmen voor de Agenda van Roosendaal na het aannemen van 
amendement A29 waardoor het voorstel nu voldoet aan de eisen die wij hebben gesteld. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M1 Onderzoek inverdienmogelijkheden buurthuizen en sportclubs wordt voorgesteld: 
 
Besluit: 

Draagt het college op om in het 1
e
 kwartaal van 2012 te onderzoeken wat extra inverdien-

mogelijkheden zijn voor buurthuizen en verenigingen.  

Motie M1 wordt met 21 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA en SP) en 14 stemmen 
tegen (VVD, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) aangenomen*. 
* A. Mol (CDA) neemt geen deel aan de stemming. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Met motie M2 Indicering op maat wordt voorgesteld: 
 
Het college op te dragen: 
o Door scherpe indicering maatwerk te leveren. 
o Hierdoor een onnodige stapeling van voorzieningen bij burgers te voorkomen. 
o Een verdere overschrijding van het budget te voorkomen. 
o De kwijtscheldingsregelingen goed tegen het licht te houden. 
o De schaarse middelen zo eerlijk mogelijk te verdelen. 
 
Motie M2 wordt met 19 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA en PvdA) en 16 stemmen tegen 
(VVD, VLP, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) aangenomen. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M4 Communicatie schuldkansverkleining wordt voorgesteld: 
 
Het college te verzoeken: 

 
1. In het eerste kwartaal 2012 te komen met een communicatievoorstel tot schuldkansverkleining,  
bijvoorbeeld door middel van de uitgifte en verspreiding van een budgetkrant ;  
 
2. Hierbij de maatschappelijke partners te betrekken. 
3. Hiervoor middelen uit het transitiefonds te onttrekken en mogelijkheid onderzoeken tot co- 
financiering. 
 
Motie M4 wordt met 16 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, SP, Nieuwe Democraten en 
GroenLinks) en 19 stemmen tegen (VVD, CDA, PvdA en VLP) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M6 Aanpassen parkeertarieven 2013 e.v. wordt voorgesteld: 
 
Het college te verzoeken voor de kadernota 2013 te komen met voorstellen om de parkeertarieven 
te verlagen en  
daarbij voor de parkeergarages aandacht te besteden aan een andere afrekeneenheid dan    
per uur en daarmee Roosendaal als regionale winkelstad aantrekkelijker te maken. 
 
Motie M6 wordt met 6 stemmen voor (VVD) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, 
VLP, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M9 Maatwerk buurthuizen en verantwoorde transitie wordt voorgesteld: 
 
Te besluiten: 
- Het college op te dragen de continuïteit van de activiteiten in wijken en buurten tijdens en na het 

transitieproces te waarborgen 
- Om feitelijk en onderbouwd aan te geven hoe het college de subsidieverdeling voor de 

buurthuizen en andere invulling van activiteiten in wijken/buurten en dorpen wil vaststellen 
passend bij elk wijk- en dorpsperspectief 

- Samen met wijk-en dorpshuizen en andere partners in de wijk te komen tot een aan het wijk- of 
dorpsperspectief gerelateerd "ondernemingsplan"  

- De raad over de resultaten per kwartaal op de hoogte te houden. 
 
Motie 9 wordt met 22 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA en SP) en 13 stemmen tegen 
(VVD, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M10 Fietsenstallingen wordt voorgesteld: 
 
Te besluiten: 

• Het college op te dragen te blijven werken aan het behoud van de gratis fietsenstallingen 
volgens het scenario met de minste kosten, participatie van zoveel mogelijk werkzoekenden 
met een beperking en met mogelijke inschakeling van kandidaat ondernemers.  

• De meerjarenprognose waar mogelijk in gunstige zin aan te passen en de raad daarvan op de 
hoogte te stellen. 
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Motie M10 wordt met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA en SP) en 7 
stemmen tegen (VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
De Roosendaalse Lijst legt de volgende stemverklaring af: 
De Roosendaalse Lijst zal voor deze motie stemmen. Er ligt tenslotte een raadsbesluit dat 
gerespecteerd dient te worden. Bovendien voorziet de motie in het goedkoper en voordeliger maken 
van de fietsenstallingen zodat wij daar in redelijkheid niet tegen kunnen zijn. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M11 Investeren en innoveren wordt voorgesteld: 
 
Te besluiten om: 

• het investeringsfonds maximaal te benutten voor krachtige economische activiteiten in 
samenspraak met de partners uit het bedrijfsleven 

• de resultaten hiervan halfjaarlijks aan de Raad te presenteren 

Motie M10 wordt met 11 stemmen voor (CDA, PvdA en SP) en 25 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, VVD, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M12 Onderhoud sportvelden gemeente Roosendaal wordt voorgesteld te besluiten: 
 

• Het college opdracht te geven samen met de RVF en andere buitensport verenigingen een 
onderhoudsplan voor de velden op te stellen qua kosten en uitvoering, waarin maatwerk 
geleverd wordt en dat ook recht doet aan de in de overwegingen genoemde 
stapelingsproblematiek van huurverhoging en subsidievermindering. 

• In de aanbesteding- en onderhoudsprocedure en het onderhoudsplan de rol van de clubs 
en van de RVF expliciet te formuleren en juridisch kort te sluiten, zodat het voor alle partijen 
duidelijk is. 

• In het transitieplan ook op te nemen hoe de gemeente en de clubs omgaan met renovaties 
in de toekomst c.q. reserveringen daarvoor. 

• En de raad over de vorderingen te berichten. 
 
 
Motie M12 wordt raadsbreed aangenomen*. 

 * A. Mol (CDA) en E. de Regt (Roosendaalse Lijst) nemen geen deel aan de stemming. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M14 Wet Werken naar Vermogen en de rol van de WVS wordt voorgesteld te besluiten: 
 
Het college op te dragen samenwerking te zoeken met de WVS en de expertise van deze 
organisatie waar mogelijk te benutten inzake werkgeversbenadering en uitvoeringsregie m.b.t. 
begeleiding naar werk en begeleiding in het werk. 
De raad over de bereikte resultaten in het voorjaar 2012 te informeren 
 
Motie M14 wordt met 18 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA en SP) en 17 stemmen tegen 
(VVD, PvdA, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M17 Werkzaamheden aan openbaar gebied en duurzaam onderhoud wordt voorgesteld 

het college op te dragen: 
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- Voor 01-04-2012 te komen met beleid waardoor diverse reconstructie en 

onderhoudswerkzaamheden zijn samengevoegd en deze in één planning zichtbaar zijn.  

- Te komen met een voorstel om het openbaar gebied, gebouwen, speeltoestellen en civiel 

technische kunstwerken duurzaam te onderhouden, waarbij de staat van het onderhoud enerzijds 

zo lang mogelijk acceptabel dient te zijn en anderzijds de verminderde staat van het onderhoud niet 

zichtbaar is. 

Motie M17 wordt met 7 stemmen voor (VLP en SP) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M18 Snippergroen wordt voorgesteld om het college op te dragen: 
 
Binnen afzienbare tijd met een voorstel komen tot het actiever verkopen van Gemeentelijk 

snippergroen waarbij; 

- De prijs van het snippergroen gefaseerd is opgebouwd naar rato van de afname van het 

aantal vierkantenmeters, vanaf 20% van de waarde van een vrije kavel tot maximaal 75% 

van de prijs van vrije kavels  

- De opbrengsten uit de verkoop van Snippergroen per 01-01-2012, te storten in de 

bestemmingsreserve transitie-, nood- en investeringsfonds. 

 

Motie M18 wordt met 4 stemmen voor (VLP) en 31 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, 
PvdA, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M19 Stoppen Belastingsamenwerking wordt voorgesteld het college op te dragen: 
 
De Regionale Belastingsamenwerking te beëindigen, als er over een halfjaar geen zicht is op een 
positief financieel resultaat. 
 
Motie M19 wordt met 7 stemmen voor (VLP en SP) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M20 Transitie kleine overheid en doorontwikkeling organisatie wordt voorgesteld het 
college op te dragen: 
 
- Bij de uitwerking van de visie transitie kleine overheid en doorontwikkeling organisatie – voor de 

kadernota van 2013- met een plan van aanpak te komen waarin; 
o Concretisering transitie kleine overheid in relatie met de taakstelling doorontwikkeling 

organisatie, waarbij de mogelijke ontwikkelingen rond het bestuurscentrum worden 
betrokken. 

 
Motie M20 wordt met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA en SP) en 5 
stemmen tegen (VLP en Nieuwe Democraten). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M21 Kansen geven, kansen grijpen wordt voorgesteld het college op te dragen: 
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- voor 1 april 2012 een uitvoeringsplan te ontwikkelen tussen gemeente, werkgevers, onderwijs, 
vakbonden en de overige betrokken partners met een uitgebalanceerde aanpak in het kader 
van werk, participatie en re-integratie, waarbij de volgende kaders in acht worden genomen: 

o Meer energie op spoor 1 en 2, maatwerk op spoor 3 en 4. 
o Als gemeente Roosendaal het goede voorbeeld te geven door zelf te investeren in 

werkgelegenheid en het verbinden van voorwaarden aan verbonden partijen om bij 
aanbestedingen  uitkeringsgerechtigden in te zetten. 

o In dat kader als gemeente Roosendaal zelf in de periode tot 2015 10% van het aantal 
huidige inactieven via eigen werkgelegenheid en via  verbonden partijen  aan het werk 
te krijgen; 

o Begeleiding en bemiddeling naar werk blijft essentieel. Begeleiding zoveel mogelijk 
decentraal, vanuit wijken en buurten met coaches, persoonlijk contact en aansturing. 
met prestatie-indicatoren en duidelijke handhaafbare afspraken. 

o Met een werkgeversakkoord komen om mensen aan een baan te helpen. Verbetering 
van de verbinding tussen de vraag en het aanbod. Een aanpak vanuit de 3 O’s. 

o Het mobiliseren van de en regionale en provinciale en landelijke politiek. Vanuit de 
regio West Brabant een sluitende aanpak en richting de VNG druk blijven uitoefenen op 
de regering en het Bestuursakkoord inzake de sociale paragraaf.  

 
 
Motie M21 wordt met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, SP en GroenLinks) en 7 
stemmen tegen (VVD en Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
De Nieuwe Democraten leggen de volgende stemverklaring af: 
De Nieuwe Democraten stemmen tegen deze motie wegens onuitvoerbaarheid van het dictum. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie M22 Loslaten! wordt voorgesteld het college op te dragen: 
 
- In zijn nieuwe rolopvatting uit te gaan van de volgende leidende pricipes: 

o Samenwerkingsvormen die gebaseerd zijn op goed onderling contact en gedeelde 
verantwoordelijkheid aan te gaan. 

o Stuur op outcome (effect) 
o Definieer gezamenlijke doelstellingen 
o Koers houden en rust bewaren, ook als er iets misgaat 
o Inzetten op geïnformeerd vertrouwen, niet op blind vertrouwen 
o Mild om te gaan met misverstanden en maak korte metten met misbruik 
o Te experimenteren en te leren van ervaringen 

 
Motie M22 wordt met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA en SP) en 6 stemmen 
tegen (VVD en Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie 23 Stapelingsscan wordt voorgesteld het college te verzoeken: 
 
- Om de stapeling van landelijke en lokale maatregelen die van invloed zijn op de inkomens en 

koopkrachtpositie van Roosendalers; 
- Om de stapeling van landelijke en lokale maatregelen die gevolgen hebben voor de diverse 

verenigingen, instellingen door middel van een stapelingsscan in kaart te brengen; 
- De resultaten van deze stapelingsscan beschikbaar te hebben voor de Kadernota 2013 
 
Motie 23 wordt met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VLP, SP en GroenLinks) en 
7 stemmen tegen (VVD en Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
De Nieuwe Democraten geeft de volgende stemverklaring: 
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Wij zijn tegen deze stapelingsscan. Het is onnodige bureaucratie en wij vragen ons af als de 
uitkomst is dat ook het minimabeleid ontstapelt moet worden wat dan de strekking te strekking gaat 
worden van deze motie. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie 24 Tongerlo Kunst- en Cultuurplein wordt voorgesteld het college te verzoeken: 
 

- Om voor 1 mei 2012 te komen met een uitwerking van een plan van aanpak samen met alle 
betrokken (culturele) partners om te komen tot een volledig open en cultureel ontschot 
Tongerloplein, ook op het gebied van de fysieke uitstraling, vanuit een regie, een geldstroom 
met een duidelijke resultaatgerichte opdracht; 

- Bij de uitwerking van de visie bij de raad, tussentijds, met een plan te komen uiterlijk 1 februari 
2012 over het te volgen  proces; 

 
Motie 24 wordt met 24 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VDA, PvdA, SP en GroenLinks) en 11 
stemmen tegen (VVD, VLP en Nieuwe Democraten). 
 
De Nieuwe Democraten geeft de volgende stemverklaring: 
Volstrekte onduidelijkheid over het dictum. Wij stemmen tegen. 
 
De VVD sluit zich bij deze stemverklaring aan. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Met motie 26 Ex-wethouders aan het werk wordt voorgesteld het college op te dragen: 

• Actieve ondersteuning te bieden aan ex-bestuurders van de gemeente Roosendaal met een 
wachtgeld- of andere uitkering bij het vinden van ander werk; 

• Om uiterlijk 1 januari 2012 te komen met een verduidelijking en uitwerking van beleid en een 
plan van aanpak voor uitvoering  daarvan als het gaat om gebruik wachtgeld van oud 
bestuurders en inzet van oud bestuurders van de gemeente die wachtgeld genieten. 

• De Raad halfjaarlijks te informeren over het aantal ex-bestuurders met een wachtgeld- of 
andere uitkering van de gemeente, de inspanningen die zijn gepleegd om ander werk te vinden 
en de resultaten van die inspanningen. 

Motie 26 wordt raadsbreed aangenomen*. 

 * T. Adriaansen (Roosendaalse Lijst) en E. Matthijssen (VVD) nemen geen deel aan de stemming. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie 27 Kaders aanbestedingen gemeente Roosendaal wordt voorgesteld het college op te 
dragen: 
 

• Bij de Kadernota 2013 samen met de raad kaders vast te stellen over de wijze en de 
randvoorwaarden waarop aanbestedingen worden uitgevoerd op het gebied van zorg, welzijn 
en sociaal beleid; 

Motie 27 wordt met 7 stemmen voor (PvdA en SP) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie 28 Verhuizing Bestuurscentrum wordt voorgesteld het college te verzoeken: 

• Zich in te spannen om de belastingdienst in Roosendaal te houden. 
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• Tegelijkertijd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en  de daarmee te behalen 
besparingen, door gebruik te maken van de beschikbare kantoorruimte in het centrum 

• Daarbij de mogelijkheden te betrekken om zowel bestuurscentrum als huidige stadskantoor 
samen te voegen in hetzelfde gebouw 

• De raad daarover binnen zes maanden uitgebreid te informeren 

Motie 28 wordt met 8 stemmen voor (SP, VLP en Nieuwe Democraten) en 27 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks) verworpen. 

De Nieuwe Democraten geeft de volgende stemverklaring: 
Ter verduidelijking: als dictum lees ik dat de mogelijkheid wordt onderzocht dat er eventueel 
bestuurscentrum gaat komen en dat het centrum een breed gebied is waarbij ook het Stadserf 
betrokken is. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met motie 29 Aparte Agenda voor de dorpen wordt voorgesteld te besluiten: 

Dat voor elk van de vijf dorpen, Wouw, Nispen, Heerle, Wouwse Plantage, Moerstraten, er een 
aanvullende Agenda komt die is opgesteld ten behoeve van het dorp. De Dorpsraden, bewoners en 
ondernemers worden gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. 

Motie 29 wordt met 4 stemmen voor (VLP) en 31 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, 
PvdA, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met motie 30 Buurt en Dorpshuizen wordt voorgesteld te besluiten: 

Bij overleg, benadering, contacten en beleid een onderscheid te maken in dorpshuizen enerzijds en 
buurthuizen anderzijds. 

Motie 30 wordt met 7 stemmen voor (VLP en SP) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met motie 31 Buurt en Dorpshuizen wordt voorgesteld te besluiten: 

De bezuinigingen op de buurt- en dorpshuizen nader in te vullen en aan te Raad een nieuw 
compleet plan over de toekomstperspectieven van de buurt en dorpshuizen voor te leggen. Inclusief 
de in te vullen financiële ombuiging, de maatschappelijke doelstellingen en maatschappelijke 
effecten die met het nieuwe beleid worden beoogd.  

Motie 30 wordt met 7 stemmen voor (VLP en SP) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met motie 33 Iedereen telt mee wordt voorgesteld te besluiten: 

Als haar oordeel uit te spreken dat alle mensen die op zoek zijn naar werk, gelijk zijn aan elkaar en 
onverminderd worden begeleid naar een betaalde baan, een zelfstandig leven en een zo 
zelfredzaam mogelijk bestaan. 
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Motie 30 wordt met 4 stemmen voor (VLP) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, 
PvdA, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met motie 34 Behoud de jeugd wordt voorgesteld te besluiten: 

Bij de kadernota met een voorstel naar de Raad te komen voor een blijvende, versterkte en 
vergrote (Jeugd)subsidie t.b.v. jeugdleden van verenigingen en clubs 
Motie 34 wordt met 27 stemmen voor (VVD, PvdA, VLP, SP en Nieuwe Democraten) en 15 
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst en CDA) aangenomen*. 

 * E. de Regt (Roosendaalse Lijst), E. Matthijssen (VVD) en A. Mol (CDA)  nemen geen deel aan de stemming. 

 
De VLP geeft de volgende stemverklaring: 
De VLP vindt dit eigenlijk de meest belangrijke motie die wij hebben voorbereid. Daar hebben wij 
ook alle aandacht aan gegeven in het voortraject. Wij zijn blij dat de wethouder het niet pertinent 
heeft ontraden maar heeft gezegd er best mee uit de voeten te kunnen. Dus wij hopen op steun van 
iedereen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Met motie 36 Legeskosten omgevingsvergunningen 2013 wordt voorgesteld het college te 
verzoeken: 
 

• Uiterlijk bij de kadernota 2013 aan te geven of het verlagen van de legeskosten voor duurzaam 
bouwen/verbouwen met gelijktijdig verhogen van de legeskosten voor niet-duurzaam bouwen / 
verbouwen tot de mogelijkheden behoort en zo ja welke financiële gevolgen dat kan hebben 
voor de gemeentelijke begrotingen. 

 
Motie 36 wordt met 3 stemmen voor (GroenLinks en Nieuwe Democraten) en 32 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP en SP) verworpen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

6. De vergader wordt gesloten om 22.30 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 30 
november 2011. 

 

De griffier,                                                         De voorzitter, 

 

 



4 	Ingekomen stukken en mededelingen

1 04 A-lis-index 

 

 
 

INGEKOMEN STUKKEN: RAADSVERGADERING 7 juli 2011  
 

A-Stukken (onder de zorg van het college of de burgemeester af te laten doen) 
 

De raad wordt voorgesteld om de Lijst van Ingekomen Stukken en mededelingen (LIS) voor 
kennisgeving aan te nemen c.q. vast te stellen 

 
 

Ingekomen van derden: 

Volgnr. 
 

Afzender: Inhoud: 

A01 Dhr.J.de Waal uitbreiding Fa. Marlog Forwarding 

A02 Fam. Huissen Verkeersdrempel spellestaat wouw 

A03 De Rechtspraak uitspraak herziening bestemmingsplan Langdonk 

A04 Dhr.Vredenbregt mede namens 
bewoners sterrebos 

verkeerssituatie krampenloop (sterrrebos) 

 



2 04 E-lis-index  

 
 

INGEKOMEN STUKKEN: RAADSVERGADERING 30 november 2011 

 

 
 

 
E-Stukken (voor kennisgeving aannemen) 

 
De raad wordt voorgesteld om de Lijst van Ingekomen Stukken en mededelingen (LIS) voor 
kennisgeving aan te nemen c.q. vast te stellen. 
 
 

Ingekomen van derden: 

Volgnr. 
 

Afzender: Inhoud: 

E01 CNV Vakcentrale reactie wijzigingen wet WWB en WWNV 

E02 Dhr . B. Klijs brief van Mevr. van Dijk A 08 (2 nov.) 

E03 Gemeente Roosendaal effecten lastenverschuiving 2012 rioolheffing naar OZB-
belastingen 

E04 Mevr. Vissers ontslagbrief 

E05 Min.v.Binnelandse zaken en 
koninkrijksrelaties 

huisvestingsvoorzieningen burgemeester en wethouders 

E06 RVF bezuinigingen veld- en accomodatie onderhoud 

E07  Actiecomite Stadskantoor Nee Open brief OMO 

E08 Aramis Allee Wonen reactie op raadsmededeling woningmarktonderzoek en 
doelgroepen- en woonlastenonderzoek dd 20-10-2011 

E09 Stichting leergeld Roosendaal SCP persbericht arme kinderen doen vaker mee 

E10 Gem.R’daal –Weth.J. Verbraak informatie samenvoeging Museum - Archief 

E11 Min.v.Soc.zaken en 
werkgelegenheid 

Aanbieding programmarapportages 

E12 Provincie Noord Brabant project krachtig bestuur in Brabant 

E13 SVR verhogen toeristenbelasting 

E14  St.Peuterspeelzalen R’daal Noodkreet AvR en gevolgen voor SPR 

E15 Bewoners platvorm Nispen reminder Agenda van Roosendaal betreft Nisipa 

E16 RVF bezuinigingen veld- en accommodatie onderhoud 

E17 Gemeente Roosendaal informatie samenvoeging Museum Archief 

E18 Gemeente Roosendaal benchmark lokale lasten 2009-2010 en 2011 
woonlastenverdeling 

E19 Wethouder Verbraak voortgang regionalisering leerplichtadministratie. 

E20 Wethouder Theunis  toezegging tijdens de commissie bestuur 

E21 WVS Rapportage 3
e
 kwartaal 2011 

E22 VNG ledenbrief stand van zaken NUP en e-overheid 

E23 VNG ledenbrief betreft WMO-AWBZ BAOZW 

E24 VNG wegenzout 

E25 St.Peuterspeelzalen R’daal reactie op Agenda van Roosendaal 

E26 Dhr. Bruijnincx raadsvergadering 

E27 BEM oproep tegenstrijdige belangen verenigen horeca activiteiten 

E28 VNG gewijzigde  regeling klachtencommissie ongewenst gedrag 

E29 Gemeente Roosendaal Beantwoording Raadsvraag 50 Nieuwe Democraten 
transparantie 

E30 Dhr. J. van Poll risico's waaraan Roosendaal blootstaat 

E31 Drs. L.W.Verhoef betreft jaarrekening 2010 van gemeente Roosendaal 



Volgnr. 
 

Afzender: Inhoud: 

E32 Raad voor de financiele 
verhoudingen 

afschrift advies herijking gemeentefonds, eerste fase 

E33 Deloitte bestuurlijke samenvatting bevindingen tussentijdse controle 
2011 

   

 



5.a voorstel nr. 81: Verordening erepenning gemeente Roosendaal

1 5 Rvs verordening erepenning gemeente Roosendaal 

=

= =

= =
 Raadsvoorstel 
= =

Datum raadsvergadering: 30 november 2011   Agenda nr.: 5 

Portefeuillehouder: Burgemeester Niederer   Registratiecode: BC/2011-81 

Onderwerp:  Verordening erepenning gemeente Roosendaal  

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Op dit moment kent de gemeente Roosendaal geen eigen onderscheidingen om inwoners van de 
gemeente te waarderen voor bijzondere verdiensten. 
Inwoners kunnen, mits zij aan de daarvoor geldende criteria voldoen, wel in aanmerking komen voor 
een Koninklijke Onderscheiding. 
De erepenning is een extra mogelijkheid en een waardering vanuit de gemeente Roosendaal zelf om 
inwoners en niet-inwoners, die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de gemeente Roosendaal, 
te kunnen waarderen. 
 
Wij stellen u voor: 
1. De “Verordening erepenning gemeente Roosendaal” vast te stellen. 
  

Aanleiding   
Op dit moment kent de gemeente Roosendaal geen eigen onderscheidingen om inwoners van de 
gemeente te waarderen voor bijzondere verdiensten. Inwoners kunnen, mits zij aan de daarvoor 
geldende criteria voldoen, wel in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. 
De erepenning is een extra mogelijkheid en een waardering vanuit de gemeente Roosendaal zelf om 
inwoners en niet-inwoners, die bijzondere verdiensten hebben verricht, voor de gemeente Roosendaal 
te kunnen waarderen. 
 

Kader    
De erepenning, die de naam Roosenspeld krijgt, zal uitgereikt gaan worden door het college van 
burgemeester en wethouders. 
Dit zal gebeuren op basis van de verordening, die nu ter vaststelling aan u wordt aangeboden. 
 

Motivering / toelichting   
In de praktijk kan het zijn dat iemand op basis van de daarvoor geldende criteria, niet in aanmerking 
komt voor een Koninklijke Onderscheiding, maar wel bijzondere verdiensten en/of prestatie heeft 
verricht voor de gemeente Roosendaal. 
Met het toekennen van de erepenning kunnen deze personen dan toch op gepaste wijze worden 
gewaardeerd. 

 
Doel en evaluatie   
Doel van de erepenning is het waarderen van inwoners en niet-inwoners van de gemeente Roosendaal 
die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en/of een prestatie hebben verricht voor de 
gemeente Roosendaal. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
De kosten van de Roosenspeld worden betaald uit het reguliere budget van representatie. 
 

Communicatie    
Na vaststelling door uw gemeenteraad zal de verordening bekend worden gemaakt in het 
Gemeenteblad. 
 

 
 
Bijlagen   
1. Concept “Verordening erepenning gemeente Roosendaal” (inclusief Memorie van toelichting 



Verordening erepenning gemeente Roosendaal. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
Wnd. secretaris, De burgemeester, 
Drs. J. Dik mr. J.M.L. Niederer 



 

=

= =

= =
 Raadsbesluit 
= =

Datum raadsvergadering: 30 november 2011   Agenda nr.: 5 

Portefeuillehouder: Burgemeester Niederer   Registratiecode: BC/2011-81 

Onderwerp: Verordening erepenning gemeente Roosendaal  

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 24 november 2011. 
 
Besluit: 
 
1. De “Verordening erepenning gemeente Roosendaal” vast te stellen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 november 2011. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 



2 5 Bijlage bij rvs verordening erepenning-verordening 

De raad van de gemeente Roosendaal, 

 
Besluit: 
 
Vast te stellen de ‘Verordening tot het instellen en het toekennen van een Erepenning van de 
gemeente Roosendaal’. 
 
Artikel 1 
 
Ingesteld wordt een Erepenning van de gemeente Roosendaal. 
 
Artikel 2 
 
1. De erepenning kan worden verleend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen 

en niet-ingezetenen, die zich jegens de gemeente op bijzondere wijze verdienstelijk hebben 
gemaakt. 
 

2. Raads- en collegeleden krijgen bij aanvang van hun werkzaamheden de erepenning aangeboden 
als teken van hun ‘ambassadeurschap’ voor de gemeente Roosendaal. 

 
Artikel 3 
 
De erepenning wordt ingevoerd als een los geschetste zilveren roos. Voor dames in de vorm van een 
broche en voor heren in de vorm van een speld. Deze erepenning wordt aangeduid als de 
‘Roosenspeld’. 
 
Artikel 4 
 
1. De erepenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders en wordt 

uitgereikt door de burgemeester. 
 

2. De toekenning van de erepenning wordt schriftelijk gemotiveerd. 
 

3. Bij uitreiking van de toegekende erepenning wordt aan de begiftigde, als bewijs van verleende 
onderscheiding een oorkonde uitgereikt. 
 

4. Van elke toekenning houden burgemeester en wethouders een aantekening bij in een register dat 
de naam ‘Ereboek van de gemeente Roosendaal’ draagt. 
 

5. In dit register worden behalve de naam, datum en plaats van geboorte en woonplaats van de 
begiftigde, tevens de reden vermeld, welke tot toekenning van de erepenning hebben geleid.  

 
Artikel 5 
 
1. Op grond van bijzondere redenen kan het college van burgemeester en wethouders de verleende 

erepenning intrekken. 
 

2. Aan de betrokkene wordt hiervan mededeling gedaan. Hij is verplicht binnen veertien dagen na 
ontvangst van deze kennisgeving de uitgereikte erepenning aan het college van burgemeester en 
wethouders terug te zenden. 
 

3. Van de intrekking wordt een aantekening gemaakt in het in artikel 4 genoemde ereboek. 
 

 
 
 
 
 
 



Artikel 6 
 
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking. 
 
Artikel 7 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening erepenning gemeente Roosendaal. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2011, 
de griffier,                                                                             de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memorie van toelichting Verordening erepenning gemeente Roosendaal 
 

Artikel 2, lid 1  

De erepenning wordt uitsluitend in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering aan 

natuurlijke personen en rechtspersonen, ingezetenen en niet-ingezetenen van de gemeente, die zich 

jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden 

met hun verdiensten op enig terrein van het maatschappelijk leven, alsmede ter gelegenheid van zeer 

bijzondere evenementen als wedstrijden op sport-, en ander gebied, jubilea, tentoonstellingen en 

andere bijzondere gebeurtenissen, waarmee of waarbij het gemeenschappelijk belang op bijzondere 

wijze is gediend. 

Ontleding bovenstaande volzin in onderdelen. 

1. Men moet zich ten opzichte van de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op uitzonderlijke 

wijze hebben onderscheiden met verdiensten op enig terrein van het maatschappelijk leven;  

- Er moet sprake zijn van een behoorlijke tijdsperiode (indicatief 10 à 15 jaar). Echter, 

het college van Burgemeester en Wethouders kan in bijzondere gevallen hiervan 

afwijken. 

- De inspanningen moeten zijn gericht op de plaatselijke gemeenschap of de gemeente 

en die inspanningen mogen zich niet beperken tot een te beperkte organisatie of 

vereniging. 

- Er dient sprake te zijn van enige diversiteit van de activiteiten. 

- Men moet duidelijk boven het normale verwachtingspatroon uit zijn gestegen. 

- De inspanningen (prestaties) moeten een duidelijke uitstraling hebben naar de 

gemeenschap c.q. de gemeente (de samenleving/gemeente dient de uitzonderlijke 

inspanningen als zodanig te herkennen en erkennen). 

- De verdiensten moeten nog enige actualiteit bezitten (niet te ver in het verleden 

liggen). 

2. Alsmede ter gelegenheid van zeer bijzondere evenementen als wedstrijden op sport- en ander 

gebied, jubilea, tentoonstellingen en andere bijzondere gebeurtenissen, waarmee of waarbij het 

gemeentelijk belang op bijzondere wijze is gediend; 

- De evenementen moeten van een zeer bijzondere aard zijn. 

- Het gemeentelijk belang moet daarbij op een bijzondere wijze zijn gediend. 

- Men moet duidelijk boven het normale verwachtingspatroon uit zijn gestegen. 

- De verdiensten moeten nog enige actualiteit bezitten (niet te ver in het verleden 

liggen). 

Een voorstel tot het verlenen van de erepenning moet tenminste drie maanden voor de 

(voorgenomen) uitreiking bij het college van Burgemeester en Wethouders worden ingediend. 

Gelet op het onderzoek naar aanleiding van de aanvraag, het ter beslissing aan de orde brengen in 



het college van Burgemeester en Wethouders en daarna de penning en de oorkonde (laten) 

vervaardigen is een dergelijke tijdsperiode wenselijk. 

Artikel 2, lid 2 

Bij de installatie van de eerste bestuursperiode van een raads- of collegelid wordt de erepenning aan 

het betreffende raads- of collegelid aangeboden. 

Artikel 5, lid 1 

Opgenomen is de mogelijkheid van intrekken van de erepenning. Dit kan alleen indien zeer bijzondere 

redenen daartoe aanleiding geven. De oorkonde en erepenning worden in een dergelijk geval 

teruggevorderd. 

 
 
 



3 5  Commissieadvies Verordening erepenning gemeente Roosendaal 

 

 

COMMISSIE-ADVIES  

van de commissie bestuur 

voor de raad van de gemeente Roosendaal 

 
 

  

Opmaakdatum : 24 november 2011 Openbaarheid : Ja  

Naam steller : R.C.G. Dam Behandeling raad : 30 november 2011  

Doorkiesnummer steller : 579 527 b.g.g. telefoonnr. : 579 277  

Registratiecode :  Portefeuillehoud(st)er : Burgemeester  

Onderwerp : Verordening erepenning gemeente Roosendaal  

     

     

Commissiedatum : 24 november 2011 Agendanummer : 7.1  

Commissiesecretaris : R.C.G. Dam    

Behandelstatus commissie   : B-stuk   

   

Advies commissie: 

 

De commissie adviseert positief over het voorstel: 

 

1. De “Verordening erepenning gemeente Roosendaal” vast te stellen. 

 

 

 

 

 

Stemverklaring 

 

 

  

 

 

Opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

De commissie merkt dit voorstel aan als A-stuk 

 

 

 

De secretaris,     De voorzitter,  

R.C.G. Dam  C.G.M. Janssen   

 



6.a voorstel nr. 82 : 2e Bestuursrapportage

1 6 Rvs 2e Bestuursrapportage 2011  

=

= =

= =
 Raadsvoorstel 
= =

 Datum raadsvergadering:  30 november 2011   Agenda nr.:  6 

 Portefeuillehouder: Toine Theunis   Registratiecode: BC/2011-82 

 Onderwerp: 2
e
 bestuursrapportage 2011 (peildatum 1 september 2011)  

 
 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Het college informeert de raad twee keer per jaar middels een bestuursrapportage over de realisatie 
van de begroting. Tevens wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid voorgesteld om bekende 
financiële ontwikkelingen in de begroting aan te passen. 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de 2

e
 bestuursrapportage 2011 (peildatum 1 september 2011); 

2. De begroting te wijzigen volgens bijgaand wijzigingsvoorstel. 

 
 
Aanleiding   
Het kader voor de bestuursrapportage is vastgelegd in de financiële verordening ex artikel 212 
Gemeentewet. Artikel 7 van deze verordening bepaalt dat het college de raad informeert over de 
realisatie van de begroting door middel van minimaal 2 tussentijdse rapportages. Deze rapportages zijn 
in het vastgestelde spoorboekje gepland per peildata 1 mei en 1 september 2011. 
 
 

Kader    
In deze bestuursrapportage worden en de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2011 
weergegeven.  
 
 

Motivering / toelichting   
Het niet vaststellen van de bijgevoegde begrotingswijziging kan leiden tot begrotingsonrechtmatigheid 
bij de accountantscontrole over de jaarrekening 2011. Voorgesteld wordt om de 48

e
 begrotings-

wijziging, behorende bij deze 2
e
 bestuursrapportage 2011, vast te stellen. 

 
 

Doel en evaluatie   
Doel van dit voorstel is om de gemeenteraad te informeren over de afwijkingen van de programma-
begroting 2011, zodat indien wenselijk bijsturing kan plaatsvinden. Ook in het kader van 
begrotingsrechtmatigheid is het wenselijk om de begroting gedurende het jaar aan te passen aan 
gewijzigde omstandigheden.  
 
 

Financiële aspecten en consequenties   
In de rapportage is een overzicht van de financiële ontwikkelingen per 1 september 2011 met een 
toelichting opgenomen. Deze financiële ontwikkelingen zijn vertaald in de 48

e
 begrotingswijziging 2011.  

Het saldo van de in deze bestuursrapportage opgenomen financiële voorstellen bedraagt € 33.000 

voordelig en kan als volgt toegelicht worden: 

• Geraamd tekort uit de 1
e
 bestuursrapportage 2011   € 3.718.700 

• Mee- en tegenvallers in 2
e
 bestuursrapportage 2011       -/- €    506.400 

• Inschatting tekort jaarrekening 2011     € 3.212.300 

• Dekkingsvoorstellen 2011          -/- € 3.245.300 

• Saldo         €      33.000 V 

 

 



Communicatie    
n.v.t. 
 

Bijlagen   
 
1. 2

e
 bestuursrapportage 2011; 

2. 48
e
 begrotingswijziging behorende bij de 2e bestuursrapportage 2011. 

 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris,                      De burgemeester, 
Drs. J.E. Dik, wnd.              Mr. J.M.L. Niederer. 



 

=

= =

= =
 Raadsbesluit 
= =

Datum raadsvergadering: 30 november 2011   Agenda nr.: 6 

Portefeuillehouder: Toine Theunis   Registratiecode: BC/2011-82 

Onderwerp:  2
e
 bestuursrapportage 2011 

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 24 november 2011. 
 
Besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 2

e
 bestuursrapportage 2011 (peildatum 1 september 2011)  

 
2. De begroting te wijzigen volgens bijgaand wijzigingsvoorstel. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 november 2011. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 



2 6 bijlage bij rvs 2e bestuursrapportage Begrotingswijziging 

BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Jaar: 2.011            

Begr. wijz.   48 A/B 2e Bestuursrapportage 2011

het college van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Grootb. 2011 2012  2013  2014  2015 

nr omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Hulpkostenplaats kapitaallasten

421.003       5.011.000          hkpl Besparing rente i.v.m. vertr .sporthal -100.000

861.000       5.011.002          hkpl Lagere doorberekeningen kapitaallasten vertr.sporthal 100.000-      

100.000-      100.000-      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Kostenplaats afdelingskosten / Tractie

3. Inhuur derden

430.000       5.051.095          kpl Kosten inhuur derden afdeling Dienstverlening 1.200.000   

430.000       5.051.095          kpl Kosten inhuur derden afdeling Dienstverlening 350.000      

862.395       5.051.095          kpl Hogere doorberekening personeel derden 1.550.000   

15.Lagere opbrengsten intern product landmeten

834.022       5.120.503          kpl Wegvallen opbrengst intern product landmeten -74.529 

862.290       5.199.999          kpl Hogere doorbelasting intern product 74.529        

19. Kostenplaats docenten muziekschool

430.300       5.051.082          kpl Hogere kosten personeel WVS 25.000        

434.354       5.051.082          kpl Overige heffingen parkeergelden 9.000          

862.232       5.051.082          kpl Hogere doorberekeningen kosten WVS 25.000        

862.282       5.051.082          kpl Hogere doorberekeningen docenrtkosten 9.000          

22. I-pads

434.347       5.051.055          kpl Kosten data abonnement I-pads griffie 570             1.140          1.140          

862.255       5.051.055          kpl Hogere doorberekening kostenplaats griffie 570 1.140          1.140          

434.321       5.120.154          kpl Minder printwerk i.v.m. aanschaf I-pads -2.403 -4.805 -4.805 

434.340       5.120.160          kpl Lagere papierkosten i.v.m. aanschaf I-pads -780 -1.560 -1.560 

434.342       5.120.032          kpl Lagere bezorgkosten i.v.m. aanschaf I-pads -1.075 -2.150 -2.150 

434.340       5.120.160          kpl Lagere print/papierkosten i.v.m. aanschaf I-pads griffie -594 -1.140 -1.140 

862.290       5.199.999          kpl Lagere doorbelasting intern product -4.852 -9.655 -9.655 

25. Verschuivingen uitvoeringsbudg.leefomgeving

434.310       5.061.031          kpl onderhoud voertuigen -9.000

434.371       5.061.032          kpl leasing 98.102

862.832       5.061.099          kpl doorberekende tractie middelen maaimachines -9.000

862.832       5.061.099          kpl doorberekende tractie middelen bussen 98.102

434.300       5.051.088          kpl reis- en verblijfkosten -15.339

434.346       5.051.088          kpl kantine 1.500

862.285       5.051.088          kpl Doorbelasting GA binnen -13.839 

430.300       5.051.089          kpl personeel wvs -14.980

434.300       5.051.089          kpl reis- en verblijfkosten 7.000

434.306       5.051.089          kpl dienstkleding 21.819

862.289       5.051.089          kpl Doorbelasting GA buiten 13.839        

 kostenplaats / 

machtiging Proj.nr.

Progr.

nr.



BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Grootb. 2011 2012  2013  2014  2015 

nr omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

 kostenplaats / 

machtiging Proj.nr.

Progr.

nr.

27. Afdelingskosten strategie

434.300       5.051.091          kpl Reis- en verblijfkostenvergoeding 8.641 8.641 8.641 8.641 8.641

434.336       5.051.091          kpl Kosten publicaties 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

862.291       5.051.091          kpl Doorber.afdelingskosten 14.641 14.641 14.641 14.641 14.641

32. Urenverschuivingen ambtelijke inzet

462.262       5.150.300          -450 kpl OVB uren naar product SpoorHaven -26.528

862.290       5.199.999          kpl Lagere doorbelasting intern product -26.528

33. Archief

430.300       5.051.084          kpl Personeel WVS 6.830          6.830          6.830          6.830          6.830          

862.284       5.051.084          kpl Doorberekende kosten personeel WVS 6.830 6.830 6.830 6.830 6.830

37. Stelpost taakstelling personeelslasten

411.000       5.051.091          kpl Verlaging personeelkslasten afdeling Strategie -39.062

862.291       5.051.091          kpl Verlaging dekkingsrekening afdeling Strategie -39.062

411.000       5.051.092          kpl Verhoging personeelslasten afdeling Bedrijfsondersteuning 56.013        

862.991       5.051.092          kpl Verhoging dekkingsrekening afdeling Bedrijfsondersteuning 56.013

411.000       5.051.093          kpl Verlaging personeelslasten afdeling Ontwikkeling -92.981

862.293       5.051.093          kpl Verlaging dekkingsrekening afdeling Ontwikkeling -92.981

411.000       5.051.094          kpl Verlaging personeelslasten afdeling Leefomgeving -42.524

830.000       5.051.094          kpl Opbrengsten derden afdeling Leefomgeving 34.913

862.294       5.051.094          kpl Verlaging dekkingsrekening afdeling Leefomgeving -77.437

411.000       5.051.095          kpl Verhoging personeelslasten afdeling Dienstverlening 102.008      

862.395       5.051.095          kpl Verhoging dekkingsrekening afdeling Dienstverlening 102.008

411.000       5.051.096          kpl Verlaging personeelslasten afdeling Bestuur&Control -30.304

862.296       5.051.096          kpl Verlaging dekkingsrekening afdeling Bestuur&Control -30.304

434.331       5.120.502          kpl Verlaging beleid dienstverlening / inkoopbeleid -4.375

862.290       5.199.999          kpl Lagere doorbelasting intern product -4.375

42. Besparingen bedrijfsvoeringsbudgetten

434.340       5.120.160          kpl Besparing inkoop kantoorartikelen -10.000 

434.361       5.120.190          kpl Besparing schoonmaken -4.000 

434.318       5.120.200          kpl Besparing beveliging -7.000 

434.313       5.120.085          kpl Versobering bidoc onderhoud installaties -2.000 

834.022       5.120.287          kpl Opbrengst ICT samenwerking met gemeente Etten Leur 40.000        

434.348       5.120.085          kpl Versobering bidoc aanschaf boeken,beeld- en geluidsdoc. -3.000 

434.340       5.120.040          kpl Dynamisch archief / kantoorbehoeften -3.000 

434.331       5.120.502          kpl Onderzoek en informatie/advieskosten ( wijkatlas ) -7.000 

433.303       5.120.220          kpl Werkplekken ( meubilair niet vervangen ) -110.000 

434.306       5.051.092          kpl Versobering aanschaf dienstkleding bodes -3.000 

434.307       5.160.022          kpl Besparing op rechtspositionele handelingen/kst personeel -40.000 

862.290       5.199.999          kpl Lagere doorbelasting intern product -229.000 

1.423.538   1.423.538   12.956        12.956        12.956        12.956        21.471        21.471        21.471        21.471        



BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Grootb. 2011 2012  2013  2014  2015 

nr omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

 kostenplaats / 

machtiging Proj.nr.

Progr.

nr.

Exploitatie programma's

Tekorten gemeld bij eerste berap

1. Sociale werkvoorziening

841.101       6.611.000          6 Lagere rijksbijdrage sociale werkvoorziening -864.000 

442.403       6.611.000          6 Lagere doorbetaling aan WVS -864.000 

442.403       6.611.000          6 Hogere doorbetaling gemeentelijk deel 250.000      

2. WMO

442.310       6.622.001          7 Hogere kosten WMO ( zie relatie met beslispunt 42 ) 1.405.000   

3. Inhuur derden

462.395       6.610.100          6 Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl. 656.000      

462.395       6.614.003          6 Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl. 82.000        

462.395       6.622.003          6 Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl. 142.000      

462.395       6.623.001          6 Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl. 210.000      

462.395       6.623.021          6 Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl. 130.000      

462.395       6.652.000          6 Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl. 160.000      

462.395       6.652.001          6 Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl. 80.000        

462.395       6.652.002          6 Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl. 90.000        

4. Afboeking oninbare vorderingen/dekking

840.203       6.726.000          8 Verlaging opbrengst rioolheffing i.v.m. oninbare vorderingen -77.000 

840.102       6.726.000          8 Verl opbrengst rioolheffing i.v.m. oninbare vord.grootv. -10.400 

834.010       6.725.000          9 Verlaging opbrengst reiniging i.v.m. oninbare vorderingen -58.300 

840.100       6.932.001          12 Verlaging opbrengst OZB i.v.m oninbaarverklaring -12.700 

840.201       6.937.000          12 Verlaging opbrengst precario  i.v.m oninbaarverklaring -2.500 

834.010       6.939.000          12 Verlaging opbrengst hondenbelasting  i.v.m oninbaarverkl. -500 

834.006       6.922.320          12 Afboeking diverse opbrengsten vorige dienstj oninb.vord -232.300 

5. Stelpost secretariele ondersteuning

400.000       6.002.000          1 Afboeken stelpost secretariele ondersteuning ( inc.) 120.000      

Mee- en tegenvallers bij 2e berap

6. Financiele afwikkeling BWS

442.304       6.822.502          10 Afwikkelingsvoordeel samenwerkende gemeenten BWS 198.300

7. Financiele afw.jaarverslag 2010 RAV/ begr 2011

842.301       6.714.002          7 Afwikkeling 2010 RAV 46.800

442.405       6.714.002          7 Lagere bijdrage RAV begroting 2011 -75.600 

8. Bespaarde rente

822.000       6.914.001          12 Bespaarde rente 298.000

460.000       6.980.112          12 Lagere rente bijschrijving BR grondexploitatie -80.000 

460.000       6.980.143          12 Lagere rente bijschrijving BR majeure opgaven 37.000

460.000       6.980.033          12 Lagere rente bijschrijving BR onderwijs huisvesting 53.000        

9. Diverse besparingen bestuur en dienstverlening

434.380       6.002.002          1 Besparing gebruik skybox RBC -7.300 

434.308       6.002.102          1 Besparing onderhoud multifunctionele ruimte Wouw -4.000 

434.380       6.003.201          1 Besparing restant budget verkiezingen -14.000 



BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Grootb. 2011 2012  2013  2014  2015 

nr omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

 kostenplaats / 

machtiging Proj.nr.

Progr.

nr.

10. Schoolzwemmen

434.380       6.420.002          3 Schoolzwemmen bewegingsonderwijs OBAO 20.000

434.380       6.422.002          3 Schoolzwemmen bewegingsonderwijs BBAO 80.000

834.014       6.432.002          3 Ontvangsten inzake schoolzwemmen BSO -10.000 

11. Aanpassingen subsidies

442.402       6.620.014          7 Overige subsidies overheidssector vrijvallen VIP -97.000 

434.380       6.540.100          5 Budget promotiekunstwerk Wouw 10.000

442.400       6.540.104          5 Budgetsubsidies kunst&cultuur 22.411

434.380       6.320.200          2 Verplichtingen i.h.k.v. ontvangen subsidie Reap 10.580

12. Aanpassingen budgetten jeugd

442.402       6.630.101          7 Subsidie lokaal jeugbeleid 67.205

434.380       6.630.101          7 Bijzondere kosten lokaal jeugdbeleid 30.466

434.380       6.716.100          7 Aanpassen budgetten jeugd & gezin -97.671 

434.380       6.630.101          7 Aframen budgetten lokaal jeugdbeleid -19.248 

442.402       6.620.014          7 Categorie aanp. Overige subsidies overheidssector 19.053 19.053 19.053 19.053 19.053

442.502       6.620.014          7 Categorie aanp. Overige subsidies -19.053 -19.053 -19.053 -19.053 -19.053 

13. Kosten eigen risico schadegev./brand-stormsch.

434.317       6.421.000          3 Kosten vandalisme / eigen risico schadegevallen -7.100 

434.317       6.423.000          3 Kosten vandalisme / eigen risico schadegevallen -2.700 

434.317       6.433.000          3 Kosten vandalisme / eigen risico schadegevallen -9.000 

434.317       6.480.005          3 Kosten vandalisme / eigen risico schadegevallen -9.400 

434.351       6.421.000          3 Brand- en stormschadeverzekering -3.550 

434.351       6.422.002          3 Brand- en stormschadeverzekering -1.550 

434.351       6.422.006          3 Brand- en stormschadeverzekering -900 

434.351       6.423.000          3 Brand- en stormschadeverzekering -11.300 

434.351       6.433.000          3 Brand- en stormschadeverzekering -6.350 

434.351       6.441.000          3 Brand- en stormschadeverzekering -2.750 

434.351       6.443.000          3 Brand- en stormschadeverzekering -12.400 

434.351       6.630.002          3 Brand- en stormschadeverzekering -2.450 

14. Wijkgericht werken

400.000       6.620.200          1 Niet in te delen baten en lasten 28.670

434.380       6.620.213          1 Kosten bijzondere activiteiten leefbare wijken en dorpen -28.670 

15. Opbrengsten intern product landmeten

462.290       6.960.000          12 Hogere doorbelasting intern product 74.529

16.Opbrengst leges

441.100       6.004.001          1 Afdracht rijksleges reisdocumenten 119.649

834.005       6.004.001          1 Leges opbrengst diverse paspoorten 8.766

834.005       6.004.002          1 Overige leges opbrengst identiteitsbewijzen 28.719

441.100       6.004.003          1 Afdracht leges rijbewijzen 1.325

834.005       6.004.003          1 Leges burgerzaken rijbewijzen -37.485 

17. Doeluitkering WWB

841.101       6.610.105          6 Aanpassing rijksbijdrage WWB -304.890 

442.200       6.610.105          6 Algemene bestaanskosten WWB-I-deel 280.700

834.015       6.623.003          6 W-deel loonkosten subsidies opbrengsten 69.000

842.200       6.623.004          6 W-deel bijdragen diverse gemeenten wet WIJ 97.000

434.380       6.623.003          6 W-deel loonkosten subsidies -483.000 
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Grootb. 2011 2012  2013  2014  2015 

nr omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

 kostenplaats / 

machtiging Proj.nr.

Progr.

nr.

18. WMO-raad

434.303       6.620.014          7 Overgangsregeling WMO -raad 10.370

19. Docenten muziekschool

462.232       6.511.000          5 Hogere doorberekening kosten WVS 25.000

462.282       6.511.000          5 Hogere doorberekening docentkosten 9.000

20. Belastingopbrengsten

840.100       6.932.000          12 Opbrengst OZB niet woningen eigendom 192.502

840.100       6.932.001          12 Opbrengst OZB woningen eigendom 297.500

840.100       6.931.000          12 Opbrengst OZB gebruik niet -woningen -116.848 

840.101       6.936.000          12 Opbrengst toeristenbelasting -3.709 

840.201       6.937.000          12 Opbrengst hondenbelasting 24.446

834.010       6.939.000          12 Opbrengst precariobelasting -131.902 

21 Raad

434.331       6.001.000          1 Verhoging budget advieskosten 26.350

434.380       6.001.000          1 Verhoging budget bijzondere activiteiten 13.843

22. I-pads

433.302       6.001.001          1 Aanschaf I-pads raad 26.740

433.302       6.001.001          1 Aanschaf I-pads griffie 3.820

434.347       6.001.001          1 Kosten data-abonnement 3.990 7.980          7.980          

462.255       6.960.000          12 Doorbelasting kostenplaats griffie 570 1.140          1.140          

411.000       6.001.000          1 Computervergoeding -5.040 -10.080 -10.080 

462.290       6.960.000          12 Besparing doorberekening kosten interne producten -594 -1.140 -1.140 

462.290       6.960.000          12 Besparing doorberekening kosten interne producten -4.258 -8.515 -8.515 

23. Aanleg parkeerplaatsen

460.000       6.820.100          10 Storting in de voorziening onderhoud gebouwen 5.000

834.022       6.820.100          10 Bijdrage aanleg parkeerplaatsen 5.000

24. Terugdraaien huurverhoging sportaccommodaties

832.102       6.530.100          4 Lagere opbrengsten huurverhoging red Band sportpark -4.820 -4.820 -4.820 -4.820 -4.820 

832.102       6.530.202          4 Lagere opbrengsten huurverhoging gymzaal Jadedijk -3.763 -3.763 -3.763 -3.763 -3.763 

832.102       6.530.204          4 Lagere opbrengsten huurverhoging gymzaal Tolberg Centrum -3.485 -3.485 -3.485 -3.485 -3.485 

832.102       6.530.206          4 Lagere opbrengsten huurverhoging sporthal Wouw -16.295 -16.295 -16.295 -16.295 -16.295 

832.102       6.531.000          4 Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.Hulsdonk -7.231 -7.231 -7.231 -7.231 -7.231 

832.102       6.531.001          4 Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.Kortendijk -3.454 -3.454 -3.454 -3.454 -3.454 

832.102       6.531.002          4 Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.de Wallen -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 

832.102       6.531.003          4 Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.Vierhoeven -7.835 -7.835 -7.835 -7.835 -7.835 

832.102       6.531.004          4 Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.de Doelen -2.151 -2.151 -2.151 -2.151 -2.151 

832.102       6.531.005          4 Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.HSC -969 -969 -969 -969 -969 

832.102       6.531.006          4 Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.Rimboe -969 -969 -969 -969 -969 

832.102       6.531.007          4 Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.FC Moerstraten -1.318 -1.318 -1.318 -1.318 -1.318 

25. Verschuivingen uitvoeringsbudg.leefomgeving

434.322       6.210.700          8 uitbestedingsbudget saver 178.278

430.000       6.210.700          8 personeel van derden -2.737

434.364       6.210.700          8 stortrechten 2.737

433.306       6.210.700          8 straatmeubilair -16.192

434.322       6.210.701          8 uitbestedingsbudget saver -144.720

434.364       6.210.701          8 stortrechten -17.366
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Grootb. 2011 2012  2013  2014  2015 

nr omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

 kostenplaats / 

machtiging Proj.nr.

Progr.

nr.

430.000       6.210.901          8 personeel van derden -91.656

434.311       6.210.901          8 onderhoud velden 91.656

430.000       6.210.902          8 personeel derden -125.424

430.300       6.210.902          8 personeel wvs -1.508

434.311       6.210.902          8 onderhoud velden 104.000

434.314       6.210.902          8 onderhoud infrastructuur 7.700

434.319       6.210.902          8 zandleveringen 2.150

434.322       6.210.903          8 uitbestedingsbudget saver 13.082

434.306       6.210.905          8 dienstkleding -4.043

433.300       6.210.905          8 gereedschappen -4.964

430.300       6.210.905          8 personeel wvs  -34.000

434.360       6.210.905          8 waterverbruiken 1.000

430.000       6.722.700          8 personeel van derden -57.687

434.314       6.722.700          8 onderhoud infrastructuur 30.000

434.321       6.722.700          8 aanschaf diverse materialen -2.000

434.322       6.560.010          8 uitbestedingsbudget saver -60.000

431.000       6.560.010          8 gas -3.932

431.100       6.560.010          8 elektra -4.385

434.363       6.560.010          8 bemestingsmiddelen -16.000

434.364       6.560.010          8 stortrechten -30.000

430.000       6.560.011          8 personeel van derden -5.789

430.300       6.560.011          8 personeel van wvs -1.005

433.308       6.560.011          8 beplantingen -1.508

434.322       6.560.011          8 uitbestedingsbudget saver -2.798

434.311       6.560.012          8 onderhoud velden -8.409

434.311       6.560.016          8 onderhoud velden -10.950

430.000       6.560.017          8 personeel van derden -3.000

434.321       6.724.200          7 aanschaf diverse materialen -10.000

434.364       6.210.901          8 stortrechten -33.400

434.314       6.210.700          8 onderhoud infrastructuur -20.000

430.300       6.560.010          8 personeel wvs groenonderhoud 197.870

430.200       6.560.010          8 stagiaires 9.000

434.311       6.560.010          8 onderhoud velden groenonderhoud 76.000

433.306       6.211.300          8 straatmeubilair -70.000

434.311       6.560.016          8 onderhoud velden -8.000

434.322       6.560.016          8 uitbestedingsbudget saver -4.101

434.364       6.560.016          8 stortrechten -1.508

430.300       6.210.904          8 personeel van de wvs 40.000

430.200       6.210.904          8 vergoedingen voor stagiaires -804

430.000       6.210.904          8 personeel van derden -125.424

434.314       6.210.904          8 onderhoud infrastructuur 80.735

434.364       6.550.200          8 stortrechten -5.069

430.300       6.550.200          8 personeel wvs 5.069

433.308       6.560.010          8 beplantingen -77.324

433.308       6.560.014          8 beplantingen 77.324

434.314       6.210.008          8 uitbestedingsbudget uitritten -18.000

434.331       6.560.000          8 advieskosten -15.995

434.313       6.560.002          8 onderhoud installaties -16.005

430.300       6.560.014          8 wvs -1.508

434.311       6.560.014          8 onderhoud velden 51.508

462.832       6.960.000          12 doorberekende tractie middelen maaimachines -9.000

462.832       6.960.000          12 doorberekende tractie middelen bussen 98.102

462.285       6.960.000          12 Doorbelasting GA binnen -13.839

462.289       6.960.000          12 Doorbelasting GA buiten 13.839
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26. Pachtopbrengsten Visdonk

832.200       6.550.002          8 Verlaging pachtopbrengsten -170.600 -65.608 -65.608 -65.608 -65.608 

860.000       6.980.148          12 Onttrekking BR vervallen pachtopbrengsten 80.600 80.600        80.600        80.600        80.600         

27. Afdelingskosten Strategie

462.291       6.960.000          12 Calc.verschil doorber.Strategie 14.641 14.641 14.641 14.641 14.641

28. Ontvangen bijdragen en subsidies

442.402       6.480.200          2 Subsidie Starterscentrum 71.832

434.332       6.480.200          2 Accountantskosten Starterscentrum 5.000

842.201       6.480.200          2 Provinciale bijdrage Starterscentrum 76.832

434.331       6.810.199          10 Advieskosten woningmarktonderzoek 6.249

834.022       6.810.199          10 Bijdrage woningcorp. 6.249

29.Verkeersstudie Noord Roosendaal

434.331       6.211.099          8 Kosten 2011 20.500

860.000       6.980.085          12 Kosten 2011 krediet 7721105 20.500

30. Afwikkeling ISV-2

433.310       6.821.099          10 Uitgaven tlv reserves (krediet 7772303) -52.384

860.000       6.980.110          12 Onttrekking aan BR ISV -52.384

31. Investeringsritme wijziging ISV-3

433.310       6.821.000          10 Corr.lasten ISV3 -641.354 -494.262 -507.992 -462.893

842.201       6.821.000          10 Corr baten ISV3 -641.354 -494.262 -507.992 -462.893

433.310       6.821.000          12 Lasten ISV3 nieuw investeringsritme 591.440 341.440 1.167.440 564.709

842.201       6.821.000          12 Baten ISV3 baten nieuw investeringsritme (via tussenrek.) 591.440 341.440 1.167.440 564.709

32. Verschuivingen ambtelijke inzet

462.291       6.480.500          -350 3 OVB uren Duurzame huisv.onderw.n.prod.Ontw. -25.200

462.290       6.480.500          3 OVB uren Duurzame huisv.onderw.n.prod.Ontw. -11.288

462.291       6.421.000          200 3 OVB uren Duurzame huisv.onderw.v.prod.Strat. 14.400

462.290       6.421.000          3 OVB uren Duurzame huisv.onderw.v.prod.Strat. 6.450

462.291       6.480.400          150 3 OVB uren Duurzame huisv.onderw.v.prod.Strat. 10.800

462.290       6.480.400          3 OVB uren Duurzame huisv.onderw.v.prod.Strat. 4.838

462.291       6.723.300          -53 9 Doorber.uren Strategie -3.816

462.290       6.723.300          9 Doorber.intern product -1.709

462.291       6.723.100          53 9 Doorber.uren Strategie 3.816

462.290       6.723.100          9 Doorber.intern product 1.709

462.290       6.960.000          -450 12 Calculatieverschil intern product -26.528

462.262       6.005.000          -112 1 OVB uren naar product SpoorHaven -6.602

492.290       6.005.000          1 OVB uren naar product SpoorHaven -3.612

462.291       6.810.100          -1.250 10 OVB uren naar product SpoorHaven -90.000

492.290       6.810.100          10 OVB uren naar product SpoorHaven -40.313

462.291       6.320.100          -40 2 OVB uren naar product SpoorHaven -2.880

462.290       6.320.100          2 OVB uren naar product SpoorHaven -1.290

462.291       6.210.800          -50 8 OVB uren naar product SpoorHaven -3.600

462.290       6.210.800          8 OVB uren naar product SpoorHaven -1.613

462.291       6.821.100          -100 10 OVB uren naar product SpoorHaven -7.200

462.290       6.821.100          10 OVB uren naar product SpoorHaven -3.225

462.291       6.140.050          -50 11 OVB uren naar product SpoorHaven -3.600

462.290       6.140.050          11 OVB uren naar product SpoorHaven -1.613

462.250       6.960.000          12 Doorberekening Directie naar SH/Samenwerking -126.903
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462.250       6.005.000          1 Doorberekening Directie naar Samenwerking 63.452

462.250       6.830.200          10 Doorberekening directie naar SpoorHaven 63.451

462.291       6.830.200          310 10 Uren Strategie Spoorhaven (330) 22.320

462.291       6.830.200          1.180 10 Uren Strategie Spoorhaven (338) 84.960

462.296       6.830.200          562 10 Uren Bestuur&Control Spoorhaven (330) 38.497

462.290       6.830.200          10 Intern product uren S en BC 66.177

462.262       6.960.000          12 Calc.verschil uren BBS tbv Spoorhaven 33.130

462.296       6.960.000          12 Calc.verschil uren B&C tbv Spoorhaven -38.497

462.290       6.960.000          12 Calc.verschil intern product BBC/B&C tbv Spoorhaven -14.511

33.Archief

834.022       6.541.000          5 Opbrengsten dienstverleningovereenkomsten externe 30.663 6.830          6.830          6.830          6.830           

462.284       6.541.002          5 Doorberekende kosten archief 6.830 6.830          6.830          6.830          6.830           

34. Overige algemene lasten en baten

821.000       6.922.301          12 Rente langlopende geldleningen 8.000

434.307       6.922.320          12 Overige vergoedingen/kosten personeel -53.000

35. Schuldhulpverlening

434.335       6.310.100          6 Budget GKB Breda 79.900

36. Bestuursopdracht educatie

443.100       6.623.011          6 Bijdrage aan de gem.Halderberge 13.000

37. Stelpost taakstelling personeelslasten

462.291       6.960.000          12 Lagere doorberekende personeelslasten afd.Strategie -39.062

462.991       6.960.000          12 Hogere doorberekende personeelslasten afd.Bedr.onderst 56.013

462.293       6.960.000          12 Lagere doorberekende personeelslasten afd.Ontwikkeling -92.981

462.294       6.960.000          12 Lagere doorberekende personeelslasten afd.Leefomgeving -77.437

462.395       6.960.000          12 Hogere doorberekende personeelslasten afd.Dienstverl. 102.008

462.296       6.960.000          12 Lagere doorberekende personeelslasten afd.Best.&Contr. -30.304

462.290       6.960.000          12 Lagere doorberekende kosten interne producten -4.375

434.331       6.002.405          12 Aframen budget dienstverl/inkoopbeleid -44.916

400.000       6.960.000          12 Afboeken stelpost taakstelling 148.500

38. Minima

842.102       6.614.003          6 Terugvordering normuitkering bijz.bijstand 55.000

842.108       6.614.003          6 Terugvordering krediethypotheek 1.000

842.110       6.614.003          6 Terugvordering leenbijstand 117.000

841.101       6.614.004          6 Overige diverse doeluitkeringen -114.500

442.502       6.614.004          6 Overige subsidies -213.750

434.380       6.614.008          6 Kosten bijzondere activiteiten 153.750

442.502       6.614.008          6 Overige subsidies 60.000

442.312       6.614.003          6 Onbelaste verstrekkingen bijzondere bijstand 292.000

39. Leges vergunningen ruimte & wonen

834.006       6.822.800          10 Lagere opbrengst leges verbruiksvergunningen -21.000

834.008       6.823.000          10 Lagere opbrengst leges bouwvergunningen -262.000

40.Leges openbare orde & veiligheid

834.006       6.004.200          11 Leges evenementen 1.500

834.006       6.004.300          11 Leges openbare inrichtingen 1.500

834.006       6.004.400          11 Leges kappen bomen -3.000

834.006       6.004.500          11 Leges algemeen openbare orde&veiligheid -10.000
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834.006       6.004.600          11 Leges handel -28.000

834.006       6.004.700          11 Leges algemeen kansspelen -11.000

834.009       6.140.201          11 Lagere opbrengsten orde & veiligheid op de weg -35.000

832.106       6.140.601          11 Hogere reclame opbrengsten 5.000

41. Leerlingen vervoer

442.300       6.432.004          3 Kosten leerlingen vervoer 108.700

42. WMO / WVG

442.310       6.622.001          7 Hogere kosten WMO ( zie relatie met beslispunt 2 ) -369.000

434.380       6.622.003          7 Kosten bijzondere activiteiten WMO 227.000

442.301       6.652.000          7 Lagere uitgaven WVG gehandicapten vervoer -274.000

442.302       6.652.001          7 Lagere uitgaven WVG gehandicapten rolstoelen -317.000

442.303       6.652.002          7 Lagere uitgaven WVG gehandicapten woningaanpassingen -100.000

div 43. Verschuiving ambtelijke inzet via wijz deel B 

44. Onderwijskredieten

434.370       6.442.099          3 Huur noodunits JTC 69.718

434.331       6.421.099          3 Externe advies kosten onderwijshuisvesting 47.970

860.000       6.980.032          12 Onttrekkingen BR huisvesting onderwijs 117.688

45. Hogere dividend uitkeringen

821.008       6.913.000          12 Dividend SAVER 340.000

821.008       6.913.000          12 Dividend BNG 35.000

Dekkingsplan

50. Hogere gemeente fondsuitk op basis van  meicirc

841.100       6.921.000          12 rijksbijdrage gemeentefonds aandeel WMO 379.000

51. Dekking oninbare vorderingen

460.000       6.722.207          8 Verlaging egalisatie storting oninbaarverkl.vorderingen -87.400 

860.000       6.721.000          9 Verhoging egalisatie onttrekking reiniging oninbaarverkl. 58.300        

860.000       6.922.320          12 Onttrekking uit de voorziening publiekrechtelijke vord.oninb. 151.300      

860.000       6.922.320          12 Onttrekking saldo voorziening privaatrechtelijke vord.oninb. 96.700        

52. Bezuinigingen bedrijfsvoeringsbudgetten

462.290       6.960.000          12 Lagere doorbelasting intern product -229.000 

434.301       6.002.402          1 Verlaging opleidingskosten houding en gedrag -100.000 

434.305       6.002.402          1 Verlaging kosten aanname nieuw personeel -40.000 

434.343       6.002.400          1 Verlaging kosten communicatiebeleid -68.000 

434.331       6.002.405          1 Verlaging advieskosten inkoopbeleid -42.500 

434.331       6.002.407          1 Verlaging advieskosten algemeen beleid bedrijfsvoering -20.000 

434.331       6.002.408          1 Dienstverlening / advieskosten ( budget kwaliteitshandv.) -9.648 

434.334       6.002.313          1 Pers- en publieksvoorlichting -15.000 

434.380       6.002.501          1 Gedeeltelijke verlaging post doorontwikkeling -200.000 

53. Verlaging budgetten i.h.k.v. leefomgeving

460.000       6.722.207          8 Verlaging egalisatie storting voorziening riolering -256.000 

460.000       6.210.000          8 Verlaging storting voorziening groot onderhoud wegen -300.000 

434.380       6.212.000          8 Verlaging kosten project winkelkaartje -25.000 



BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Grootb. 2011 2012  2013  2014  2015 

nr omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

 kostenplaats / 

machtiging Proj.nr.

Progr.

nr.

54. Sport en recreatie

461.000       6.530.211          4 Lagere kapitaallasten sporthal ZOK i.v.m. vertraging bouw -100.000 

55. Zorgvoorzieningen

434.380       6.620.025          7 Aframen compensatiebudget pakket maatregelen AWBZ -110.000 

434.380       6.620.400          7 Aframen restant budget woonservicezones -16.700 

434.380       6.630.107          7 Aframen prieventieproject allochtonen -85.800 

56. Aanvullende uitkering WWB

841.101       6.610.105          6 Incidenteel aanvullende uitkering WWB 855.000      

Onvoorzien

400.000       6.922.000          12 Stelpost onvoorziene uitgaven -42.734 -42.734 -53.349 -53.349 

Totaal exploitatie 495.827      1.029.233   -184.700 -184.700 627.570 627.570 69.938 69.938 -31.878 -31.878 

Saldo komt via begr wijz deel B ( verschuiving uren ) 533.406-      -                  -                  -                  -                  

Kredieten/reserves en voorzieningen

860.000       0.911.315 Verlaging egalisatie storting voorziening riolering -256.000 

860.000       0.911.319 Verlaging storting voorziening groot onderhoud wegen -300.000 

860.000       0.911.315 Verlaging egalisatie storting riool oninbaarverkl.vorderingen -87.400 

460.000       0.911.313 Verhoging egalisatie onttrekking reiniging oninbaarverkl. 58.300        

460.000       0.911.351 Onttrekking uit de voorziening publiekrechtelijke vord.oninb. 151.300      

460.000       0.911.350 Onttr. uit de voorziening privaatrechtelijke vord.oninb. 96.700        

860.000       9.980.242          Lagere rente bijschrijving BR grondexploitatie -80.000 

860.000       9.980.246          Lagere rente bijschrijving BR majeure opgaven 37.000

860.000       9.980.235          Lagere rente bijschrijving BR onderwijs huisvesting 53.001        

860.000       0.911.244 Storting in voorziening onderhoud gebouwen ( parkeerpl ) 5.000          

433.310       0.911.319 Uitgaven i.h.k.v. krediet rucphernse baan 21.843        

433.310       4.900.000          7.772.285   Verlaging krediet project HWA Philipslaan fase 2 -389.000 

433.310       0.911.314 Verlaging uitgaven voorz. project HWA Philipslaan fase 3 -389.000 

433.310       4.900.000          7.772.299   Overb. verlaging krediet project HWA Philipslaan fase 2 389.000      

433.304       4.900.000          7.090.520   Aanschaf John Deere 5-delige kooimaaier 1905 sport 68.782        

460.000       9.980.256          Onttrekking uit BR vervallen pachtopbrengsten 80.600        80.600        80.600        80.600        80.600        

460.000       9.980.203          Kosten 2011 krediet 7721105 20.500

460.000       9.980.240          BR ISV (eigen middelen) -52.384

433.310       490.000             7.721.087 ISV-3 Omlegging A58 0 0 150.000 0

433.310       490.000             7.721.099 Overboeking kst 210 naar 6.821.000 0 0 -150.000 0

433.310       490.000             7.783.001 ISV-3 Stadsoevers 100.000 150.000 150.000 201.270

433.310       490.000             7.783.002 ISV-3 Spoorzone 100.000 0 0 0

433.310       490.000             7.783.003 ISV-3 Heerle 300.000 0 0 0

433.310       490.000             7.783.099 Overboeking kst 830 naar 6.821.000 -500.000 -150.000 -150.000 -201.270
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433.310       490.000             7.782.221 ISV-3 CPO 100.000 50.000 50.000

433.310       490.000             7.782.299 Overboeking kst 822 naar 6.821.000 -100.000 -50.000 -50.000

433.310       490.000             7.772.305 ISV-3 Bodem 66.440 66.440 66.440 66.439

433.310       490.000             7.772.306 ISV-3 Geluid 25.000 25.000 751.000 247.000

433.310       490.000             7.772.399 Overboeking kst 723 naar 6.821.000 -91.440 -91.440 -817.440 -313.439

460.000       9.980.235          Onttrekking BR huisv.onderwijs huur noodunits JTC 69.718

460.000       9.980.235          Onttrekking BR huisv.onderwijs ext. adviezen onderwijsh. 47.970

Afboeken afgesloten kredieten

7.009.085          Aanpassing GBA -402

7.009.095          Biometrie -75.000

7.210.018          Winkelhart Roosendaal: herstraatimpuls -327

7.210.023          Vervangen fietsbrug H-I Bergen -207

7.421.019          Nieuwbouw De Singel 2.417

7.423.043          Onderwijskundige vernieuwing, de Linde -16.833

7.433.035          Aanpassing erfafscheiding Voorstraat 157 -5.008

7.441.006          Bouwvoorbereiding nieuwbouw JTC,ZOK 603

7.721.036          Planmatig klein onderhoud straatwerk -117

7.721.052          OV sanering uit wijkschouw en klachten -3.656

7.742.342          Onderhoud dakbedekkingen , div. KPO 2010 -779

7.742.346          Dakbedekking erafsch. Schoolplein Fatima 2010 -128

7.742.349          Kroevendonk, OLP en meubilair 12e groep 39

7.742.350          Kroevendonk, OLP en meubilair 13e groep 39

7.742.351          Kroevendonk, OLP en meubilair 14e groep 39

7.743.310          1e inrichting 9e groep De Fakkel -233

7.743.311          1e inrichting 7e groep Mozaiekcollege -201

7.743.312          Vervangen lichtkoepels Mytylschool 2010 -761

7.772.254          Vernieuwen zinker onder haven bij Vlietbrug -67.523

7.772.268          Rijksweg Noord -50.683

7.781.009          Voorber. krediet openbaar gebied Credo -250.000

7.781.010          Prov. subsidie voorber. Krediet openbaar gebied Credo 250.000-      

7.782.202          OPV 2010 installatiewerken 7.078

7.782.203          OPV 2010 bouwkundige werken -113

7.782.205          OPV 2010 schilderwerken 288

7.782.206          OPV 2010 onderhoud daken -489

7.782.207          OPV 2010 onderhoud -4.077

7.782.211          OPV 2010 diverse overige onderhoudsw. -2.124

7.782.212          OPV 2010 legionellepreventie -6.247

totaal afboeken afgesloten kredieten -474.405 -250.000



3 6 Bijlage 2e BESTUURSRAPPORTAGE 

  
 
 
 
 

CONCEPT 
 

2e BESTUURSRAPPORTAGE 
 

PROGRAMMABEGROTING 2011 
 
 

Peildatum 1 september 2011 
 
 

 
 
 



 
 

bestuursrapportage per 1 september 2011 
 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

bestuursrapportage per 1 september 2011 
 

 

3 

Inleiding 
 
 
 

Hierbij bieden wij u de 2
e
 bestuursrapportage 2011 aan. We rapporteren over de uitvoering van de programma‟s 

uit de programmabegroting 2011 en de stand van zaken per peildatum 1 september 2011. 

  

De meest relevante wijzigingen op de programmabegroting 2011 worden toegelicht. Er is voor gekozen om de 

belangrijkste speerpunten te benoemen, waarover substantiële afwijkingen te melden zijn, en evenals vorig jaar 

geen integrale rapportage te maken.  

 

 

 

Deze rapportage bestaat uit: 

  Een inleiding; 

  Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen op de programmabegroting 2011; 

  Een toelichting op de voortgang van ruimtelijke projecten; 

  Een overzicht van baten en lasten per beleidsveld, zoals opgenomen in de primitieve programma- 

 begroting 2011 en na wijziging tot 1 september 2011, incl. de algemene dekkingsmiddelen; 

  Een paragraaf financiële ontwikkelingen, gepaard aan een voorstel tot wijziging van de begroting 2011; 

  Een overzicht met geprognosticeerde mee- en tegenvallers;  

  Een paragraaf bedrijfsvoering; 

  Een reactie van het college op nog openstaande moties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roosendaal, september 2011. 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

De secretaris,        De burgemeester, 

Drs. J.E. Dik, wnd.         Mr.J.M.L.Niederer. 
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Toelichting op programmabegroting 2011 
 
 
 
Agenda van Roosendaal 

Op 27 april 2011 heeft een eerste raadsdebat over de Agenda van Roosendaal plaatsgevonden in de vorm van 

politieke beschouwingen. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de Ontwerp Agenda van Roosendaal die op 

5 juli 2011 door de raad is vastgesteld. In deze Ontwerp Agenda is een viertal hervormingsgebieden benoemd als 

basis voor de toekomstige ombuigingen. Mede op basis van de uitgebreide tweede maatschappelijke consultatie 

(augustus/september), wordt de Ontwerp Agenda worden vertaald in een definitieve Agenda die eind september 

2011 door het college aan de raad zal worden aangeboden. Vaststelling door de raad vindt op 10 november 2011 

plaats. 

 
Beleidsvisies 

Concepten van de drie kaderstellende beleidsvisies (ruimtelijke, sociale en economische visie) worden in het 4
e
 

kwartaal 2011 besproken met de Raad, waarna maatschappelijk consultatie plaatsvindt. Vaststelling door 

gemeenteraad in 1
e
 kwartaal 2012. 

 

Bedrijventerreinen/kantoren 

Tegen de economische situatie in is Roosendaal er opnieuw in geslaagd nieuwe bedrijven aan te trekken. (Leijten 

Transport, Noble Electrics en KWS) en lopen er nog 2 trajecten waar mogelijk incentives kunnen worden ingezet. 

De contacten met China zijn verder aangehaald met behulp van al gevestigde Chinese bedrijven. In november 

volgt een werkbezoek om een volgende handelsdelegatie in 2012 voor te bereiden. Er zijn afspraken gemaakt om 

gezamenlijk met provincie en bedrijfsleven het Chinese Nieuwjaar in Roosendaal te organiseren. 

In de regio wordt aandacht gegeven en samengewerkt op een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Speerpunten in 

ontwikkeling zijn oa. Logistiek, Zorg-economie en Bio-based economy. 

  

Citymarketing 

In samenwerking met de lokale VVV is ingezet op een nieuwe manier van samenwerken met de VVV. Omdat de 

komende jaren ook hier een taakstelling geldt of gaat gelden wordt gezocht naar manieren van samenwerken met 

andere partijen en mogelijk aangepaste doelstellingen. 

De VVV wordt een belangrijke opdrachtnemer van het centrummanagement in het kader van de uitvoering van 

het Marketingplan Binnenstad. Daarnaast zal de VVV een rol blijven spelen in de promotie van de gemeente. 

 
Taskforce Triple Roosendaal 

De Taskforce Triple Roosendaal is opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het Roosendaal-

se bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen, die vanuit de drie O‟s majeure impulsen geven aan de stad of regio 

en vanuit wiens initiatieven breed gedragen projecten opgezet worden en uitvoering krijgen. Dat is ook meteen 

haar belangrijkste doelstelling; het succesvol initiëren en ontwikkelen van gemeentelijk / regionaal economische 

structuurversterkende projecten en het tot stand brengen van een hefboomwerking (multiplier) van hierin 

geïnvesteerde middelen, zowel publiek als privaat. De kick-off bijeenkomst vond plaats op 30 juni j.l. (bijeenkomst 

zes keer per jaar). 

 
Visie onderwijshuisvesting 

Eind 2010 is een werkgroep gestart, bestaande uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs en de gemeente, 

om een visie te bepalen voor de huisvesting van het basisonderwijs in de toekomst. Niet alleen speelt het 

afnemende aantal leerlingen een rol, maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in het 

onderwijs zelf.  De opdracht laat zich niet oplossen door alleen te focussen op een krimpend aantal leerlingen en 

minder middelen. De gehele veranderende context (maatschappelijke ontwikkelingen, veranderend onderwijs) 

dient meegewogen te worden. Dit heeft geleid tot een langere onderzoeksfase dan vooraf voorzien. 

Dit heeft ook geleid tot het inzicht dat iedere oplossing een grote maatschappelijk impact heeft waardoor gedegen 

vooronderzoek en een breed draagvlak nog belangrijker zijn. 

De resultaten die moeten leiden tot een integraal huisvestingsplan (IHP) worden verwacht eind 2
e
 kwartaal 2012. 

 

Zuidoostkwartier 

De aanbesteding van de sporthal op het Zuidoost-kwartier zal in het derde kwartaal van 2011 plaatsvinden. De 

oplevering is gepland in oktober 2012. 
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Subsidiesystematiek 

In verband met de mogelijke consequenties van de Agenda van Roosendaal hebben alle organisaties en 

verenigingen die te maken kunnen krijgen met de bezuinigingen een aankondigings- of wijzigingsbeschikking (bij 

een meerjarensubsidie) ontvangen. 

 

Onderhoudsplan kunstobjecten 

Er zal worden onderzocht of bij het zoeken naar financiële dekking voor het onderhoudsplan kunstobjecten 

gebruik gemaakt kan worden van alternatieve fondsvorming zoals “adoptie” door bedrijven en/of burgers en of 

bewonersplatforms betrokken kunnen worden bij de uitvoering van het onderhoudsplan.  

 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Op voordracht van het college heeft de raad op 7 juli de leden (5) van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(C.R.K.) benoemd als lid van de C.R.K., die per 1 september 2011 in werking is getreden. Het instellen van de 

C.R.K. leidt tot opheffen van de monumentencommissie en welstandscommissie in de huidige vorm. Het college 

wil twee keer per jaar een bestuurlijk erfgoedoverleg met plaatselijke cultuurhistorische partners ter vervanging 

van de plaatselijke inbreng in de gemeentelijke monumentencommissie. De vormgeving van het erfgoedoverleg is 

opgestart. 
 
SIW 

SIW geeft in de 2
e
 kwartaalrapportage 2011 aan dat de activiteiten op schema lopen. De gemeente vindt dat SIW 

in een aantal wijken onvoldoende aanwezig is en dat de prestaties van onvoldoende kwaliteit zijn. SIW is 

mondeling en schriftelijk geïnformeerd over de gemeentelijke conclusies. 

 
Sociale domein 

In de begroting van 2011 is rekening gehouden met een gemiddeld uitkeringsbestand van 1250 cliënten.  In het 

1
e
 halfjaar zien we het uitkeringsbestand duidelijk oplopen. Gezien de bezuinigingsopdracht en de maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid van de gemeente is het van belang om de uitstroom te intensiveren om zodoende het 

uitkeringsbestand te reduceren. Er zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten voor de werkactiveringsplaatsen van 

de WWB bij de WVS Groep en voor de werkervaringsplaatsen voor de WIJ doelgroep bij de Kringloper. Doel 

hierbij is de klanten bij een aanvraag van een uitkering meteen te plaatsen op een werkplek binnen de 

werkopdrachten van de gemeente, de infrastructuur van de WVS of de Kringloper. Daarnaast zal er een 

werkmakelaar worden ingezet om het klantenbestand door te lichten, een analyse te maken en zodoende 

vraaggericht de arbeidsmarkt meer te bedienen. De lopende pilot loondispensatie zal worden afgerond en de 

verkregen inzichten uit de resultaten zullen we benutten in de werkgeversbenadering. Verder zijn de afspraken 

met de re-integratiepartners nog scherper bijgesteld zodat er nog sneller overgegaan kan worden tot plaatsing op 

een reguliere arbeidsplaats. 

 

WMO 

In het 1
e
 halfjaar van 2011 zijn de diverse bezuinigingsmaatregelen die behoorden tot het pakket aan 

maatregelen ingevoerd. De effecten van deze maatregelen zijn o.a. zichtbaar in het aantal aanvragen dat is 

ingediend. Over de periode tot 1 september 2011 is het aantal aanvragen met 28% teruggelopen ten opzichte van 

dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname is te zien bij de woningaanpassingen, vervoermiddelen en de 

Deeltaxi. Bij de eerste twee geldt de invoering van een eigen bijdrage als oorzaak en bij de Deeltaxi is de 

inkomenstoets van belang. Als gevolg van de afname van het aantal aanvragen zijn ook de uitgaven significant 

lager. In het 2
e
 halfjaar zullen de financiële effecten van de maatregelen pas echt volledig in beeld gaan komen. 

Op een aantal maatregelen was een overgangstermijn tot 1 juli van toepassing voor de burgers die reeds een 

voorziening hadden. De eigen bijdragen van deze groep mensen zullen pas vanaf het 3
e
 kwartaal zichtbaar 

worden. De Wmo-pashouders die een inkomen hebben boven de norm, konden tot 1 juli gebruik blijven maken 

van het goedkopere taxisysteem. Voor de Deeltaxi geldt bovendien dat in verband met de regionale afstemming 

de tariefsverhogingen ingegaan zijn per 1 juli 2011. Het financiële effect daarvan is pas zichtbaar bij de 

facturering die achteraf plaats vindt. 

Met de thuiszorgorganisaties lopen momenteel gesprekken hoe verdere besparingen op de huishoudelijke hulp 

op korte termijn gerealiseerd zouden kunnen worden. Begin oktober wordt er een presentatie voor de 

gemeenteraad georganiseerd waarin verschillende alternatieve mogelijkheden worden voorgelegd om hulp bij het 

huishouden anders vorm te geven.  
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Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 

Na het verschijnen van de landelijke nota gezondheidsbeleid (medio 2011) is de wettelijke verplichting tot het 

opstellen van een gezondheidsplan is met 2 jaar opgeschoven. Basisafspraken voor het gezondheidsbeleid 

zullen worden opgenomen in de sociale visie. 

 

Woonvoorziening chronisch drugsverslaafden 

Op 19 mei 2011 is de beheergroep woonvoorziening chronisch drugsverslaafden voor het eerst bij elkaar 

gekomen. Sinds die tijd heeft de beheergroep zich onder andere gebogen over het bepalen van het beheergebied 

rondom de woonvoorziening. Verder is er gebrainstormd over de mogelijke ligging van de voorziening op het 

beschikbare perceel.  

 

Fietsparkeren 

De pilot „gratis bewaakt fietsen stallen‟, besloten in de raadsvergadering van 1 juni jl., is verlengd tot 31 december 

2011.  

 

Aanpak jeugdoverlast 

De prioriteit bij de aanpak jeugdoverlast ligt in de aanpak van het project Rising Stars. Er vindt een integrale 

aanpak plaats met alle partijen (gemeente, politie, woningbouwvereniging, SIW en Zuidwester) waarbij door 

middel van een wekelijks operationeel overleg de situatie adequaat wordt aangepakt. Nadrukkelijk is er aandacht 

voor de rol van de ouders van de overlastgevende jeugd. Verder is er een intensieve aanpak van de criminele 

kern van deze jongeren. Complex is wel de mobiliteit van de overlast. Langdurig focussen op een enkele locatie 

is niet afdoende. 

 

Courage 

Courage heeft een alliantie gesloten met de gemeente Maastricht om in gezamenlijkheid uitvoer te gaan geven aan 

de Pilot „internationale communicatie’. Deze pilot wordt samen met 18 grensgemeenten en het ministerie van BZK 

ontwikkeld. De pilot start begin 2012 en zal naar verwachting eind 2012 worden afgerond. 

 
Faillissement RBC 

De gevolgen voor de gemeente van het faillissement van RBC Roosendaal zijn, voor zover thans bekend, 

opgenomen in het voorstel dat in de raadsvergadering van 28 september 2011 zal worden behandeld. 

 

Evaluatie wegbeheer 

Uitvoeren weginspectie  

De meest recente weginspectie is uitgevoerd in de periode najaar 2010 – voorjaar 2011. De rapportage 

Wegbeheer 2011 is door het college vastgesteld. Aan de hand van de uitgevoerde inspectie is een kwaliteitsbeeld 

ontstaan en is er een berekening gemaakt van de financiële onderhoudsbehoefte. De resultaten van de inspectie 

worden na analyse verwerkt in het onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OPOR) 2012-2014. 

 

Beheerplannen  

Om de kwaliteit van de buitenruimte op een acceptabel niveau te houden is het planmatig uitvoeren van onder-

houd noodzakelijk. De hiervoor benodigde budgetten zijn bepaald in het OPOR 2010 – 2012. Gedurende een 

aantal jaren zijn deze budgetten niet aangepast aan de areaaluitbreiding. Om te voorkomen dat de achterstanden 

in verhardingen verder oplopen is door het college, in de periode 2011-2012, een impulsbudget van €6 miljoen (3 

x €2miljoen) beschikbaar gesteld.  

Het uit het Beheerbeleid Verhardingen en Groen (BVG) bekostigen van het onderhoudsprogramma Openbare 

Ruimte (OPOR) zal nader onder de loep moeten worden genomen.  Reservering van benodigde middelen zullen 

onderwerp van studie moeten zijn omdat de huidig beschikbare middelen niet toereikend zijn om de vastgestelde 

niveaus te bereiken. Het BVG zal in dat licht bezien in de loop van 2012/ 2013 worden herijkt.   

 

Uitvoering geven aan het onderhoudsprogramma Openbare Ruimte  

Operationeel plan 2010-2012 is in uitvoering. Gelet op de bezuinigingen en onvoorziene zaken (toezeggingen uit 

het verleden, spoedreparatiewerkzaamheden aan wegen, e.d.) kan het zijn dat een aantal geplande herbestra-

tingen doorgeschoven moeten worden naar 2012. Waar mogelijk worden de herbestratingswerkzaamheden 

gecombineerd met overige onderhoudswerkzaamheden van kapitaalgoederen. 
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Toelichting op de voortgang van ruimtelijke projecten. 
 

Algemeen 

 
Met name in de grondexploitaties zijn de gevolgen van de aanhoudende economische crisis duidelijk merkbaar: 

projecten komen nog steeds lastig van de grond en aan reeds gesloten overeenkomsten dient soms gesleuteld te 

worden. Het blijft daarom van cruciaal belang over een risicobuffer van voldoende omvang te kunnen beschikken. 

Hierover zullen wij in het kader van de herziening van het grondbeleid dit najaar met uw raad van gedachten 

wisselen. 
 
Inhoudelijk 

 

Majoppeveld Oost 

Afname van gronden door externe partijen heeft nog niet plaats gevonden. Overleg over aanvullende 

overeenkomsten met afspraken over rentevergoedingen vindt plaats. Dit leidt tot een minder financieel resultaat. 

Serieuze bedrijven hebben zich overigens gemeld om zich op Majoppeveld te vestigen. 

 

Van Dregtplein / Laan van België 

In overleg met de ontwikkelaar worden de mogelijkheden bekeken om de typologie van de woningen aan het Van 

Dregtplein meer op de vraag van de markt te laten aansluiten. Dit is ook het geval voor het blok grondgebonden 

woningen aan de Laan van Luxemburg. Het beheer van de tijdelijke situatie zal meer structureel worden 

opgepakt. Afspraken met ontwikkelaar over rentevergoeding gekoppeld aan het gefaseerd ontwikkelen, zorgt 

voor negatieve invloed op het exploitatieresultaat. 

 

Herontwikkeling Heerle 

Gelet op de marktbewegingen van de afgelopen jaren en de verwachte ontwikkelingen in de toekomst, wordt de 

in de exploitatie opgenomen opbrengstenstijging niet gehaald.  Dit geeft een extra tekort van € 70.000 op het 

verwacht resultaat. 

 

Gebrande Hoef Moerstraten 

Het verwachte financiële resultaat zal dit jaar niet gehaald worden. Dit vanwege vertraging in de gronduitgifte. 

 

Herstructurering Majoppeveld 

Een definitieve vaststelling van een rijkssubsidie geeft een positief effect op het verwacht exploitatieresultaat. 

Rekening werd gehouden met terugbetaling. 

 

Weihoek 

Vanwege de doortrekking van de Morelberg heeft de Gemeente heeft 4 extra vrije kavels uit te geven. Dit zorgt 

voor extra opbrengsten binnen de exploitatie.   

 

Zuidoost Kwartier 

Aanpassing van de infrastructurele voorzieningen en een aanmerkelijk aanbestedingsvoordeel leiden tot nu toe 

tot een positief resultaat. AAW ziet op korte termijn geen mogelijkheden om de appartementen te realiseren. Op 

korte termijn zullen hierover afspraken gemaakt worden.  

 

Groot Kalsdonk 

De voorgenomen plannen voor Kalsdonk Centrum zijn stopgezet. Thans vindt met partijen een heroverweging 

plaats. Deze gewijzigde situatie zorgt voor uitstel van grondverkoop hetgeen het positieve exploitatiesaldo 

negatief beïnvloedt.  

 

Stadsoevers/spoorzone 

Er is intensief overleg gevoerd met de partijen die samen met de gemeente participeren in de BV/CV Stadsoevers 

over de invulling van de locatie Oost, als ook met de besturen van de in Stadsoevers te realiseren schoolgebou-

wen (VMBO en ROC). Binnen Spoorzone zijn de inspanningen gericht op de uitwerking van het Stadspodium en 

de Passerelle. Daarnaast is veel energie gestoken in de totstandkoming van het herstelbesluit Spoorhaven 1
e
 

fase, dit in het verlengde van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in 

de beroepsprocedure die is aangespannen in verband met de vaststelling van het bestemmingsplan Spoorhaven 
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1
e
 fase c.a. zoals door de gemeenteraad is geschied op 12 maart 2009. Deze inspanningen hebben ertoe geleid 

dat het college op 12 juli 2011 het ontwerp herstelbesluit heeft vastgesteld en vanaf 25 juli 2011 gedurende 6 

weken ter inzage heeft gelegd. De procedure voorziet vervolgens in een hoorzitting op 15 september 2011, 

behandeling door de commissie Omgeving op 12 oktober en besluitvorming door de gemeenteraad in november 

2011. Indien de raad het herstelbesluit vaststelt, zal het besluit naar de afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State gezonden worden. Hiermee wordt dan voldaan aan de door de afdeling gestelde termijn van 

negen maanden. De definitieve uitspraak van de afdeling wordt in het voorjaar van 2012 verwacht.  

 

Financieel 

Volgens de Programmabegroting 2011 vertonen alle complexen in exploitatie tezamen een verwacht 

eindresultaat van € 5.960.000. Dit resultaat blijft nagenoeg ongewijzigd op € 5.940.000, waarin echter reeds 

verdisconteerd zit een winstneming op Weihoek van € 1.100.000 in de jaarrekening 2010. Per saldo verwachten 

we dus een verbetering van € 1.080.000 ten opzichte van de Programmabegroting 2011. Daaraan ligt een 

combinatie van ontwikkelingen ten grondslag, waarvan de belangrijkste zijn: 

 

 Rente-effect van uitgestelde grondverkopen, c.q. aanpassing in het programma: 

o Majoppeveld Oost   €     150.000 – 

o Van Dregtplein   €     130.000 - 

o Herontwikkeling Heerle  €       70.000 - 

o Moerstraten    €     210.000 - 

€   560.000 - 

 Subsidieafwikkeling: 

o Herstructurering Majoppeveld  €     260.000 

€   260.000 

 Bijstelling planontwikkeling: 

o Weihoek    €     190.000 

o Zuidoostkwartier   €  1.330.000 

o Groot Kalsdonk   €     100.000 - 

o Diverse kleinere plannen  €       40.000 - 

€ 1.380.000 

Totaal    € 1.080.000 

 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat we over een tweetal verliesvoorzieningen beschikken, te weten € 270.000 

voor de herontwikkeling van Heerle en € 1.270.000 voor het Zuidoostkwartier. Deze voorzieningen dienen voor 

het afdekken van de hierboven aangegeven saldi. Bij het opmaken van de jaarrekening 2011 zal worden 

beoordeeld in hoeverre deze reserveringen op basis van alsdan bekende feiten en omstandigheden aangepast 

dienen te worden (herontwikkeling Heerle) dan wel vrij kunnen vallen (Zuidoostkwartier). 
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TOTAAL OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN BEGROTING 2011 

Programma Primitieve begroting 2011 Begroting 2011 na wijziging tot 1-9 
 Beleidsvelden Lasten Baten Lasten Baten 

1 Bestuur en Dienstverlening     

 Bestuur    4.796.890 0 5.969.949 14.356 
 Dienstverlening   5.801.585 1.408.856 5.833.468 1.468.856 
 Wijkgericht werken   1.049.251 0 2.662.498 379.000 

2 Economische ontwikkeling     

 Bedrijventerreinen 332.197 185.929 276.399 185.929 
 Detailhandel 803.813 308.116 1.066.652 382.516 
 Citymarketing 192.000 0 174.322 0 
 Arbeidsmarkt 56.691 0  0 

3 Onderwijs     

 Onderwijsvoorzieningen 2.659.411 268.402 2.663.811 312.361 
 Onderwijsachterstanden 3.136.480 1.411.236 4.046.936 2.207.063 
 Onderwijshuisvesting 5.612.727 139.683 5.893.350 216.871 

4 Sport & Recreatie     

 Sport  2.969.474 472.513 2.828.491 574.174 
 Recreatie en Toerisme 3.359.763 603.664 3.408.485 703.664 

5 Sociaal Culturele voorzieningen & Cultuur      

 Sociaal Culturele voorzieningen  5.564.168 284.255 5.014.813 284.255 
 Kunst en Cultuur 6.417.403 589.790 6.522.494 589.790 

6 Werk & Inkomen     

 Werk 17.964.428 17.808.062 17.961.348 17.808.062 
 Inkomen 26.130.767 21.549.031 28.774.194 20.403.338 
 Voorzieningen 4.992.294 250.000 5.039.020 342.044 

7 Zorgvoorzieningen     

 Zorgvoorzieningen 16.707.637 1.193.052 17.518.096 1.256.004 
 Integratie en Inburgering 57.001 0 46.128 0 
 Volksgezondheid 1.690.165 114.835 1.682.124 114.835 
 Jeugd 2.536.605 1.690.781 2.508.507 1.690.781 

8 Beheer openbaar gebied     

 Openbare ruimte 22.276.035 11.257.737 23.551.017 11.138.737 
 Bereikbaarheid 7.900.301 2.745.188 14.514.654 5.147.398 

9 Reiniging & Milieu     

 Reiniging 10.711.277 10.667.815 9.878.202 10.389.815 
 Milieu 1.605.740 51.060 1.575.478 51.060 

10 Ruimte & Wonen     

 Grondexploitaties 33.658.267 32.167.651 38.529.919 36.892.899 
 Planologie 1.778.439 286.718 2.066.550 286.718 
 Bouwregulering 2.868.183 1.799.656 3.314.337 2.414.656 

11 Openbare orde & Veiligheid     

 Openbare orde & Veiligheid 3.231.326 8.080 3.954.692 751.080 
 Brandweer 6.372.122 716.326 6.186.092 531.267 
 Vergunningverlening 859.502 259.814 859.036 259.814 

Totaal programma's 204.091.942 108.238.250 224.427.596 116.797.343 

Algemene dekkingsmiddelen     

 Nutsbedrijven 1.533 62.000 1.533 62.000 
 Financiering 69.107 4.122.457 118.107 4.368.457 
 Algemene uitkering Gemeentefonds 0 75.936.458 1.295.883 75.704.012 
 Algemene baten en lasten 324.406 4.636.331 137.472 3.578.206 
 Belastingen 1.496.304 11.043.496 1.460.922 11.660.496 
 Resultaten 8.221.690 8.360.278 8.878.361 24.169.132 
     

Totaal alg. dekkingsmiddelen 10.113.040 104.161.020 11.892.278 119.542.303 

     

Totaal begroting 214.204.982 212.399.270 236.319.874 236.339.646 
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Financiële ontwikkelingen  
 

Bij de 1e bestuursrapportage 2011 is een globale doorkijk gemaakt met betrekking tot het te verwachten resultaat 

2011. In deze 2
e
 bestuursrapportage 2011 zijn daaraan toegevoegd de mee- en tegenvallers die sedert de 1

e
 

bestuursrapportage zijn geconstateerd.  

 De opbouw van deze rapportage is grofweg onder te verdelen in :   

 1. Ontwikkelingen t.a.v. bij de 1
e
 bestuursrapportage 2011 gemelde tekorten; 

 2. Overige mee- en tegenvallers gemeld na 1
e
 bestuursrapportage 2011; 

 3. Dekkingsplan. 

   

Uit de prognose blijkt dat een tekort verwacht mag worden van ongeveer €  3,2 miljoen euro. Via bijsturing en 

maatregelen zijn voor dit tekort dekkingsmiddelen gevonden (zie dekkingsplan).  

 

Voorgesteld wordt om door middel van een begrotingswijziging de begroting 2011 aan te passen. In het kader 

van de begrotingsrechtmatigheid zijn in de begrotingswijziging de programma‟s aangegeven waarop de gewenste 

mutaties betrekking hebben. Het betreft begrotingsmutaties voor het jaar 2011. Structurele zaken komen in het 

(meerjaren)begrotingstraject 2012 dan wel bij de Agenda van Roosendaal aan de orde. 

 

 

I.  ONTWIKKELING T.O.V. BIJ 1
e
 BESTUURSRAPPORTAGE 2011 GEMELDE TEKORTEN 

 

Hier onder worden  de financiële ontwikkelingen van de tekorten die in de 1
e
 bestuursrapportage  zijn gemeld en 

nog niet zijn meegenomen in de daarbij behorende begrotingswijziging, vanwege het ontbreken van dekkings-

middelen op dat moment. De eerder gemelde tekorten worden afgedekt door een in deze bestuursrapportage 

geïntegreerd dekkingsplan.  

 

1. Sociale werkvoorziening    €   250.000 N 

Op grond van de laatste beschikking 2011 valt de rijksbijdrage € 864.000 lager uit. Bij de huidige begroting  is 

uitgegaan van een bedrag € 17.808.000 versus de beschikking € 16.944.000. In het kader van de rechtmatigheid 

zal deze wijziging budgettair neutraal aan zowel de baten c.q. lastenkant worden doorgevoerd. De gemeentelijke 

bijdrage zal op basis van de prognose € 250.000 hoger uitvallen, zoals eerder gemeld wordt dit veroorzaakt door 

het nog niet doorvoeren van een taakstelling in 2011. 

 

2. WMO      € 1.405.000 N 

Bij de 1
e
 bestuursrapportage is een dreigend tekort gemeld op de WMO van € 1.405.000. Uit de mei-circulaire 

blijkt inmiddels dat via het gemeentefonds een hogere bijdrage wordt verkregen van € 379.000, zie het 

dekkingsplan (zie punt 50)  

 

3. Inhuur derden     € 1.550.000 N   

In de 1
e
 bestuursrapportage is gebleken dat er op de budgetten m.b.t. inhuur derden binnen het sociale domein 

overschrijdingen zijn geconstateerd tot een bedrag van € 1.200.000 op basis van het 1
e
 halfjaar 2011. Om deze 

uitgaven terug te dringen is besloten om de inhuur derden middels een planmatige aanpak gecontroleerd af te 

bouwen. Om adequaat te voorzien in optredende frictiekosten heeft het college € 350.000 eenmalig ter 

beschikking gesteld voor de afbouw van de inhuur derden. Inmiddels heeft u hierover een raadsmededeling 

ontvangen. 

 

4. Oninbare vorderingen    €    394.000 N 

Bij de 1e bestuursrapportage 2011 is aangegeven dat een bedrag van € 394.000 aan diverse vorderingen als 

oninbaar kan worden aangemerkt. De diverse af te boeken oninbare vorderingen kunnen begrotingstechnisch in 

mindering gebracht worden op de oorspronkelijke opbrengsten. Voorts is voor het genoemde bedrag dekking 

gevonden binnen de gesloten financieringen en via een bijdrage uit de daarvoor bestemde voorzieningen. Zie 

voor verdere details het dekkingsplan (punt 51) en de bij deze 2
e
 bestuursrapportage behorende begrotings-

wijziging.  

 

5. Taakstelling secretariële ondersteuning B&W €   120.000 N 

De invulling van de taakstelling € 120.000 op de secretariële ondersteuning heeft zoals eerder gemeld bij de 1
e
 

bestuursrapportage 2011 niet plaatsgevonden.  

 

Resumerend blijkt uit bovenstaande informatie een tekort van € 3,7 miljoen voor de startpositie van de 2
e
 

bestuursrapportage 2011.  
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II. OVERIGE MEE-TEGENVALLERS GEMELD NA 1
e
 BESTUURSRAPPORTAGE 2011  

 

6. Financiële afwikkeling afkoop BWS   €  198.300 V  

In het kader van de sanering van specifieke uitkeringen besloot het kabinet in 2008 om het BWS verplicht af te 

kopen, i.c. de verplichting die de minister van VROM had naar de BWS budgethouders. Eind december 2010 

waren alle subsidieverplichtingen met de subsidiegerechtigden in dit kader afgewikkeld. Besluitvorming heeft 

plaatsgevonden in het kader van de financiële afwikkeling met de samenwerkende gemeenten. Het financiële 

voordeel van € 198.300 voor onze gemeente dient conform deze besluitvorming ten gunste geboekt te worden 

van de algemene dienst.    

 

7. Financiële afwikkeling jaarverslag 2010 RAV  €  122.400 V 

De financiële consequenties van zowel de afrekening van het financieel jaarverslag 2010 Regionale Ambulance 

Vervoer (RAV) Brabant Midden-West-Noord € 46.800 als het effect op de begroting 2011 in verband met de 

lagere bijdrage € 75.600 dienen verwerkt te worden in de begroting.  

 

8. Bespaarde rente    €  288.000 V 

Uit de laatste gegevens van de administratie blijkt dat de bespaarde rente 2011 (per saldo in relatie bezien met 

de rentebijschrijvingen) € 288.000 hoger uitvalt dan geraamd. 

 

        Raming  Realisatie 

Bespaarde rente ( opbrengst prog. 12 )    3.916.000  4.214.000 

waarvan bijgeschreven op BR ( lasten ) 

Grondexploitatie        - 121.000  -    41.000 

Majeure opgaven        - 674.000  -  711.000 

Gaswinstuitkering       - 391.000  -  391.000 

Onderwijshuisvesting       - 781.000  -  834.000 

        1.949.000  2.237.000 

 

9. Besparingen bestuur en dienstverlening €    25.300 V 

Er zijn er nog enkele meevallers te melden met betrekking tot restantbudgetten verkiezingen, gebruik Skybox 

RBC en onderhoud multifunctionele ruimte Wouw €   25.300. 

 

10. Schoolzwemmen    €  110.000 N 

Wij hebben besloten met ingang van het schooljaar 2012-2013 niet meer bij te dragen in de kosten van het 

schoolzwemmen voor de basisscholen. Dit betekent dat we tot 1-8-2012 als gemeente verplichtingen hebben met 

betrekking tot het schoolzwemmen. Voorgesteld wordt om de ingeboekte taakstelling voor 2011 van € 100.000 

incidenteel af te ramen. Voorts wordt geen rijksvergoeding schoolzwemmen meer verstrekt voor leerlingen 

voorgezet speciaal onderwijs, waardoor minder opbrengsten € 10.000 in dit kader worden ontvangen.  

  

11. Aanpassingen diverse subsidies  €    54.000 V 

Enkele subsidies voor 2011 dienen aangepast te worden : 

Bijdrage 2011 vrijwilligers informatie punt (VIP) laten vrijvallen     €  97.000 

Promotiekunstwerk Wouw       - €  10.000 

Aanpassing budget cultuurlinc      - €  22.400 

Subsidieverplichtingen i.h.k.v. de in 2010 ontvangen subsidie Reap  - €  10.600 

          €   54.000 

12. Aanpassingen budgetten jeugd  €   19.300 V 

Aframing van de ten onrechte structureel in de begroting 2011 geraamde budgetten voor het voorkomen van 

overgewicht bij de jeugd en het terugdringen van het alcoholgebruik bij jongeren  € 19.300 (voordeel). Voorts het 

budgettair neutraal overboeken van de uitvoeringskosten CJG € 97.700 naar lokaal jeugdbeleid.  

 

13. Kosten eigen risico vandalisme en brand en stormschadeverzekering scholen € 69.500 V 

De diverse ramingen binnen de onderwijshuisvesting kunnen verlaagd worden voor resp. de kosten eigen risico 

vandalisme € 28.200 en de kosten voor de brand en stormschadeverzekering € 41.300.  

 

14. Wijkgericht werken     neutraal 

Voorgesteld wordt om de stelpost efficiency wijkgericht werken € 28.700 incidenteel in mindering te brengen op 

het nog resterende budget voor 2011 in het kader van bijzondere activiteiten leefbare wijken en dorpen. Dit betreft 

een budgettair neutrale begrotingstechnische verschuiving. 
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15. Onderzoek & informatie landmeten                €      74.500 N                           

Binnen de interne productensfeer is geen sprake meer van inhuur van de (assistent-) landmeter, aangezien beide 

functies zijn opgenomen in de formatie. Hierdoor is er geen reden meer om het intern product “landmeten” 

op een andere wijze door te belasten dan de andere interne producten. Concreet betekent  dit het volgende: 

Het inhuurbudget op landmeten is reeds vervallen en de bijzondere toerekening aan projecten van de kosten van 

landmeten kan komen te vervallen. De kosten zitten in de doorrekening van de reguliere opslag voor de interne 

producten. Consequentie hiervan is dat de apart geraamde opbrengst landmeten € 74.500 komt te vervallen. 

 

16. Afdrachten leges burgerzaken  €  121.000 N 

De raming van afdrachten van leges burgerzaken dienen aangepast te worden. De opbrengsten van 

identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen zijn per saldo gelijk aan de in de begroting opgenomen bedragen. De 

afdrachten aan het Rijk zullen naar verwachting € 121.000 hoger uitvallen dan geraamd. 

 

17. WWB     €  63.300 V 

Bij de 1
e
 bestuursrapportage is gemeld dat de WWB uitgevoerd kon worden binnen de daarvoor in 2011 

geraamde budgetten. Uit de meest recente informatie blijkt een klein voordeel als volgt te specificeren: 

 

Budgetten I-deel 

Het ministerie van SWZ  heeft de ramingen van het landelijk macrobudget Wet Werk en bijstand met € 92 miljoen 

verlaagd ten opzichte van het voorlopige budget dat vorig jaar werd gepubliceerd. Het effect voor onze gemeente 

is een extra nadeel van € 305.000. Voorgesteld wordt de raming van de doeluitkering aan te passen aan de 

feitelijke situatie. Voorts blijkt uit de extrapolatie van het I-deel WWB dat de out of pocketlasten naar verwachting 

€ 280.700 tegen vallen. Het aantal uitkeringsgerechtigden is toegenomen van 1187 per 1 januari 2011 tot 1249 

per 1 september 2011 met name omdat de uitstroom in de eerste helft van 2011 is achtergebleven. 

Op basis van instroomgegevens blijkt dat de poortwachterfunctie goed werkt. In de periode 01-01-2010 tot 01-07-

2010 werden 280 uitkeringen toegekend. In ditzelfde tijdvlak van dit jaar zijn er 218 uitkeringen toegekend, tegen 

hoger aantal aanvragen. De instroom wordt optimaal beperkt en laat een dalende trend zien voor zowel WWB als 

WIJ. Resumerend een nadeel te verwachten op het I-deel van € 585.700. 

 

Budgetten W-deel 

Uit de extrapolatie met betrekking tot de te verwachten baten W-deel blijkt een meevaller van € 166.000 

betreffende loonkosten subsidies en re-integratie wet Wij. Aan de kostenkant worden de uitgaven geëxtrapoleerd 

tot het te verwachten bedrag aan opbrengsten. Het geraamde kostenniveau out of pocketkosten W-deel bedraagt 

€ 5.438.000 versus de in dit kader te verwachten uitgaven € 4.955.000 geeft een voordeel van € 483.000. 

Resumerend een voordeel te verwachten op het W-deel van  € 649.000. 

 

18. Presentiegelden WMO raad   €    10.400 N 

Bij de 1w bestuursrapportage 2011 is een begrotingswijziging gemaakt met betrekking tot de budgetten die 

voortvloeien uit de vastgestelde nieuwe regeling voor honoraria betreffende leden van adviescommissies per  

ingaande 1-1-2011.  

Op basis van eerdere afspraken hebben wij een overgangsregeling getroffen voor de leden van de WMO-raad 

voor de periode 2011 t/m 2013. In de nieuwe concept meerjarenbegroting 2012 t/m 2015 zijn de gevolgen in de 

eerste 2 jaarschijven meegenomen. Voorgesteld wordt om het nadeel € 10.400 voor 2011 bij deze bestuurs-

rapportage mee te nemen. 

 

19. Kostenplaats docenten muziekschool  €    34.000 N 

De extrapolatie van het budget laat een overschrijding zien van het budget voor personeel WVS binnen deze 

kostenplaats € 25.000. Voorts zijn er meerkosten gemeld voor parkeerkosten € 9.000. Geeft tezamen een nadelig 

effect van € 34.000. 

 

20.  Belastingen     €  261.900 V 

Uit een extrapolatie van de meest recente gegevens van de administratie met betrekking tot de belastingopbreng-

sten blijkt dat een meeropbrengst verwacht kan worden van € 261.900. Deze meevaller is als volgt opgebouwd:  

Hogere opbrengst  OZB eigendom     € 490.000 

Lagere opbrengst OZB gebruik  - € 116.800 

Lagere opbrengst toeristenbelasting - €     3.700 

Hogere opbrengst hondenbelasting      €   24.400 

Lagere opbrengst precario   - € 132.000 

       € 261.900 
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21.  Raad     €    40.200 N  

In het kader van de Agenda van Roosendaal zijn de afzonderlijke fracties door externe adviseurs ondersteund. 

De kosten hiervan bedragen € 26.400.  

Dit heeft tot gevolg dat het budget voor advieskosten met dit bedrag zal worden overschreden. Voorts is door de 

raad een tweedaagse conferentie gehouden. De kosten hiervoor bedroegen € 13.800 en leiden tot een overschrij-

ding op het budget.  

 

22. Aanschaf IPads voor de raad en de griffie €    25.500 N 

In juli hebben alle raadsleden en de griffie een I-pad ter beschikking gekregen. Door deze invoering is de 

verwachting dat de papierstroom naar raadsleden enorm zal afnemen. De kosten van I-Pads voor de komende 

2,5 jaar zijn opgebouwd uit de volgende kostencomponenten.  

 

 Totaal 2011 2012 2013 

Aanschaf I-pads 30.500 30.500   

Data-abonnement 23.000 4.600 9.200 9.200 

Interne product kst -24.200 -4.800 -9.700 -9.700 

Computervergoeding -25.200 -5.000 -10.100 -10.100 

 

Voorgesteld wordt om de kosten van eenmalige aanschaf € 30.500 op te nemen in 2011 incl. het tijdsevenredige 

gedeelte € 4.600 m.b.t. data-abonnementen/vergoedingen en het gedeelte - € 9.800 wat in 2011 zal worden 

terugverdiend. Het resterende gedeelte van de terugverdienposten structureel opnemen in de meerjarenschijven 

2012 en 2013. 

 

23. Aanleg parkeerplaatsen Mariahove   neutraal 

In 2011 is een opbrengst verantwoord van € 5.000 binnen het programma ruimte en wonen voor de aanleg van 

parkeerplaatsen bij Mariahove. Voorgesteld wordt om deze middelen voor dit doel te storten in de voorziening 

onderhoud gebouwen omdat nog niet duidelijk is wanneer deze parkeerplaatsen gerealiseerd gaan worden.  

 

24. Huuropbrengsten sportaccommodaties €   53.700 N 

Bij het collegeprogramma 2006-2010 zijn ter dekking van de begroting de huuropbrengsten op de diverse 

sportaccommodaties opgehoogd. Deze extra opbrengsten zijn echter bij de begrotingsvaststelling 2006 door de 

gemeenteraad niet geaccordeerd. Deze verhoging is begrotingstechnisch in de administratie slechts eenmalig 

teruggedraaid. Voorgesteld wordt om deze huurverhoging vanaf 2011 ook in de meerjarenbegroting terug te 

draaien.   

  

25. Uitvoeringsbudgetten leefomgeving   neutraal 

Voorgesteld wordt de volgende budgettair neutrale verschuivingen door te voeren tussen enkele programma‟s 

Betreft grofweg de volgende begrotingsaanpassingen op de resp. programma „s 7,8 en 12. 

Verlaging budgetten begraafplaatsen   - € 10.000 

Verlaging budgetten beheer openbaar gebied - € 79.000 

Verhoging budgetten tractiemiddelen    € 89.000 

De diverse detailaanpassingen tot genoemde bedragen zijn verwerkt in de onderliggende begrotingswijziging 

behorende bij deze bestuursrapportage. In 2011 is een in het IP aangegeven maaimachine aangeschaft voor       

€ 67.000. Met de kapitaallasten € 14.000 van deze maaimachine is in de begroting rekening gehouden. 

Voorgesteld wordt om het benodigde  investeringskrediet uit het IP te voteren. 

 

26. Pachtopbrengsten     €   90.000 N 

De huidige raming van de post pachtopbrengsten bedraagt € 201.700 Uit een inventarisatie blijkt dat er een te 

verwachten opbrengst voor de algemene dienst resteert van € 31.100. Zodoende is een verlaging van deze 

opbrengst post noodzakelijk van € 170.600. Deze tegenvaller is als volgt grofweg te analyseren : 

Wegvallende pachtopbrengsten i.v.m. verkoop gronden visdonk    € 80.600 

Niet realiseren pachtopbrengst Catszand door later (2012)  passeren akte € 33.700  

Verdere actualisering resterende raming pachtopbrengsten    € 56.300 

In 2010 zijn gronden Visdonk verkocht aan Natuurmonumenten. Tevens is bij de besluitvorming behorende bij de 

jaarrekening 2010 een nieuwe bestemmingsreserve gevormd van € 1.700.000 om de vervallen pachtopbrengsten 

te kunnen afdekken. Bovengenoemde tegenvaller kan voor een gedeelte  € 80.600 gecompenseerd worden door 

een onttrekking uit de daarvoor in het leven geroepen BR vervallen pachtopbrengsten Visdonk.   
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27. Afdelingsbudgetten strategie   €  14.700 N 

Binnen het afdelingsbudget van de afdeling Strategie zijn enkele aanpassingen noodzakelijk. De medewerkers 

van deze afdeling hebben als gevolg van een intensieve externe oriëntatie veel bijeenkomsten/overleggen buiten 

de deur, hetgeen hoge reiskosten met zich meebrengt.  

Tevens is er een verplichting die voortvloeit uit een afspraak die in het verleden is gemaakt omtrent reiskosten. 

De  jaarlijkse kosten voor publicaties in Stadserf worden over de afdelingen verdeeld. De volgende aanpassingen 

aan de realiteit worden daarom voorgesteld: 

Verhoging budget reiskosten    €    8.700  

Aandeel budget publicaties in Stadserf 1  €    6.000 

       

28. Ontvangen bijdragen en subsidies    neutraal 

In 2011 kan een provinciale subsidie tegemoet gezien worden voor het Starters Centrum Roosendaal (SCR). 

Deze provinciale subsidie bedraagt € 76.900. Voorgesteld wordt om het bedrag budgettair neutraal aan de 

begroting toe te voegen aan het programma economische ontwikkeling, tezamen met de doorbetaling aan het 

SCR onder aftrek van de kosten voor de accountant € 5.000.  

Tevens wordt voorgesteld om een eenmalig ontvangen bijdrage van woningbouwcorporaties € 6.300 in de kosten 

woningmarktonderzoek budgettair neutraal op te nemen in de begroting binnen programma 10 - ruimte & wonen.  

  

29. Verkeersstudie Noord Roosendaal  neutraal 

De resterende uitgaven 2011 in dit kader € 20.500 betreffen enerzijds een detailanalyse op knelpuntenniveau en 

anderzijds globale analyses op gebiedsniveau, welke ook gebruikt zullen worden bij de mobiliteitsagenda. 

Voorgesteld wordt deze kosten ten laste van de kredietruimte op te nemen in de begroting en te dekken middels 

een onttrekking uit de BR grote infrastructurele werken. 

 

30. Afwikkeling ISV-2     neutraal 

In de jaarrekening 2010 is ISV -2 nagenoeg afgewikkeld. De meest actuele stand van zaken met betrekking tot de 

laatste nog af te wikkelen verplichting zijn de uitgaven geluid € 129.300. Hiervoor was een reservering 

opgenomen binnen de afwikkeling van € 181.700. De begrote onttrekking uit de BR-ISV-2 kan in positieve zin 

worden aangepast met € 52.400. Eind 2011 zal het resterende saldo in deze BR € 742.000 bedragen. Bij de 

concept meerjaren-begroting 2012 is voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar de saldi reserve en in 

te zetten ter egalisatie van de meerjarenschijven.  

 

31. Investeringsritme ISV-3   neutraal 

Bij de 1
e
 bestuursrapportage 2011 zijn zowel de baten als lasten ISV-3 budgettair neutraal meerjarig aan de 

begroting toegevoegd conform betaalritme van de provincie. Inmiddels is het investeringsritme van de diverse in 

dit kader te plannen investeringen enigszins gewijzigd. Voorgesteld wordt om de meerjarenschijven budgettair 

neutraal binnen het kader van ISV-3 aan te passen aan het nieuwe geplande investeringsritme. 

2010      -€ 558.500 ( balansrek. ) 

2011 -€   49.900 ( minder ) 

2012 -€ 152.800 ( minder ) 

2013  €  659.400 ( meer ) 

2014  €  101.800 ( meer ) 

Toekomstige afwijkingen in de realisatie van deze geoormerkte gelden van derden dienen conform de gewijzigde 

BBV wetgeving per jaar via een balansrekening te lopen om zodoende voor het doel behouden te blijven. 

Bij de begrotingswijziging worden de diverse investeringsprojecten (binnen rubriek 7) benoemd, met het oogmerk 

om de voortgang per deelproject te kunnen bewaken. Zie voor de verdere details de begrotingswijziging. 

 

32. Urenverschuivingen ambtelijke inzet   neutraal 

Door nadere inzichten met betrekking tot beleidsuren zijn enkele budgettair neutrale verschuivingen van ambte-

lijke inzet noodzakelijk. Voorgesteld wordt om naast de budgettaire verschuivingen binnen de resp. programma‟s 

onderwijs en reiniging & milieu, de volgende verschuivingen tussen programma‟s in het kader van de begrotings-

rechtmatigheid in de begrotingswijziging op te nemen. 

Interne producten     - €   26.500 ( minder )  

Programma 1 Bestuur & dienstverlening    €   53.200 ( meer ) 

Programma 2 Economische ontwikkeling  - €     4.200 ( minder ) 

Programma 8 Beheer openbaar gebied  - €     5.200 ( minder ) 

Programma 10 Ruimte & wonen     € 134.700 ( meer ) 

Programma 11 Openbare orde& veiligheid  - €     5.200 ( minder ) 

Programma 12 Dekkingsmiddelen   - € 146.800 ( minder ) 

Zie voor de verdere details de begrotingswijziging. 
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33. Gemeente-archief     €   23.800 V 

Bij het archief zijn enkele aanpassingen te melden op basis van de laatst bekende realisatie cijfers. 

Ieder jaar wordt de opslag van archieven in rekening gebracht volgens DVO‟ s met externe partijen. Die opslag en 

diensten zijn per DVO en per jaar verschillend en worden niet begroot behoudens het substantiële bedrag van de 

DVO met de gemeente Rucphen. Uit de extrapolatie blijkt een meevaller in dit kader van € 30.700. 

Deze meevaller wordt voor een gedeelte teniet gedaan door het niet aanwezig zijn van een raming voor de 

kosten WVS € 6.900.  

 

34. Algemene baten en lasten    €    61.000 V 

Bij dit product zijn 2 meevallers te melden resp. nagekomen baten die met name veroorzaakt worden door de 

afrekeningen uit vorige dienstjaren inzake teruggaven premies sociale lasten € 53.000 en een overschot op de 

bouwkredietregeling van € 8.000. 

 

35. Schuldhulpverlening     €    79.900 N 

Op basis van de extrapolatie wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van meerkosten budget GKB Breda van  

€ 79.900. De reden hiervan is dat er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening vanwege de 

economische crisis. 

 

36. Regionale bestuursopdracht educatie   €    13.000 N 

De gemeente Halderberge stuurt elk jaar de deelnemende gemeenten een rekening voor hun aandeel in de 

gemeenschappelijke kosten met betrekking tot de regionale bestuursopdracht educatie. Voorgesteld wordt de 

begroting aan te passen aan de realiteit.  

 

37. Stelpost personele taakstelling   €   17.500 N 

In de 1
e
 bestuursrapportage hebben wij u geïnformeerd over de afwikkeling van de personele taakstelling. In de 

vorige rapportage resteerde nog een te realiseren taalstelling van € 148.500. Door het niet opvullen van nieuwe 

vacatureruimte gedurende de rest van het jaar is inmiddels wederom dekking gevonden bij diverse afdelingen 

voor een bedrag van € 131.000. Zodat nog een te realiseren stelpost voor 2011 overblijft van € 17.500. 

Voor de verdere details zie de bijgevoegde begrotingswijziging. 

 

38. Minima      € 233.500 N 

Uit de extrapolatie van de baten in dit kader blijkt een meevaller van € 58.500 inzake minima. Dit bedrag is 

grofweg te splitsen in resp. diverse opbrengsten uit terugvorderingen € 173.000 deels teniet gedaan door lagere 

doeluitkeringen in dit kader € 114.500. Bij de out of pocketkosten inzake minima is een tegenvaller te melden van 

€ 292.000 met name veroorzaakt door verstrekkingen in het kader van de bijzondere bijstand. Resumerend per 

saldo een tegenvaller van € 233.500. 

 

39. Leges/vergunningen ruimte &wonen   € 283.000 N 

De legesverantwoording dient nog aangepast te worden aan de Wabo wetgeving. Uit de verantwoording van dit 

onderdeel binnen de begroting blijken enkele te verwachten tegenvallers: 

Opbrengst leges bouwvergunningen    € 262.000 

Opbrengst leges gebruiksvergunningen brandveiligheid €   21.000 

De economische crisis heeft een negatieve invloed op de genoemde opbrengst bouwvergunningen. De 

legesopbrengsten zijn voorts sterk afhankelijk van de klantvraag, waarop niet gestuurd kan worden.  

 

40. Leges openbare orde en veiligheid   €   79.000 N 

Uit de extrapolatie blijkt dat de opbrengsten op het gebied van o.a. handel, kansspelen en orde op de openbare 

weg tegenvallen.  

 

41. Kosten leerlingenvervoer    € 108.700 N 

De kosten van het leerlingenvervoer zijn dit jaar verder gestegen. Op basis van de nieuwe route-indeling en 

bijbehorende kostencalculatie van de vervoerders moet rekening worden gehouden met een overschrijding van 

 € 108.700 voor het jaar 2011. De kostenstijging is een gevolg van o.m. 

- Een toename van leerlingaantallen in het speciaal onderwijs (met name cluster 4 VSO). 

- Sterke toename van leerlingen met gedragsproblematiek (noodzaak kleinere groepen). 

- Inzet van vervoer voor „drop-outs‟ die via Leerplicht een mogelijkheid tot herstart krijgen. 

- Extra vervoersroutes in 2011 voor leerlingen naar Oosterhout, St. Michielsgestel en Zoetermeer. 

- Gestegen brandstofprijzen. 
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42. Nadere ontwikkelingen WMO/WVG    € 833.000 V 

Onder punt 2 is een dreigend tekort op de WMO/WVG opgenomen, als gevolg van de (nog) niet ingevulde restant 

taakstelling ad € 1.405.000. Dit tekort is berekend op het totale product inclusief doorberekende personeelslasten. 

De huidige berekening is exclusief personeelslasten, alleen de out of pocket kosten worden geëxtrapoleerd. Als 

gevolg van de op het terrein van de WMO en de WVG getroffen maatregelen zullen de totale out of pocket kosten 

van de WVG ten opzichte van de begroting 2011 naar verwachting € 691.000 lager uitvallen. Oorzaak is de  

verlaging van het aantal aanvragen. De out of pocket kosten van de WMO/huishoudelijke verzorging zullen naar 

verwachting € 142.000 gunstiger uitvallen dan de onder 2 genoemde taakstelling. 

 
43. Wijziging ambtelijke uren     €   500.000  N 

Per 1 januari 2011 is de gemeente Roosendaal gereorganiseerd, waarbij het aantal afdelingen sterk is terug-

gebracht. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid stellen we voor om de urenaanpassing middels bijgaande 

begrotingswijziging in de begroting te verwerken.  

Door een combinatie van het verschuiven van uren van kapitaalwerken naar de algemene dienst én doordat de 

effecten van de ingestelde vacaturestop pas eind van het jaar volledig zichtbaar worden leidt dit incidenteel tot 

een nadeel van € 500.000.  

 

44. Onderwijskredieten.     neutraal 

Ten aanzien van een tweetal onderwijskredieten uit voorgaande jaren, die rechtstreeks uit de bestemmings-

reserve onderwijshuisvesting worden bekostigd, dienen ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid de in 2011 

geraamde uitgaven te worden opgenomen in de begroting. Het betreft de restanten van de kredieten voor de huur 

van noodunits voor het Jan Tinbergen College (€ 69.700) en voor externe adviezen (€ 48.000). Deze uitgaven 

passen binnen de betreffende kredieten.  

 

 45. Hogere dividenduitkeringen    €    375.000 V 

Saver heeft over 2010 (ontvangst 2011) een substantieel hogere dividend uitkering gedaan aan de aandeel-

houders. Dit geeft een positief effect van € 340.000 op onze begroting 2011. Voorts kan rekening gehouden 

worden met een hogere dividenduitkering van de BNG € 35.000. Voorgesteld wordt om de geraamde baten in de 

begroting 2011 aan te passen aan de laatst bekende informatie. 

 

 

 

 

 

 

III. DEKKINGSPLAN  

 

In de 1
e
 bestuursrapportage 2011 is melding gemaakt van een dreigend tekort voor het begrotingsjaar 2011 van  

€ 3,4 miljoen. Bijsturing bleek noodzakelijk. Vooruitlopend op de resultaten van de bijsturing is intern een 

verplichtingenstop van kracht geworden. Door de diverse afdelingen zijn ondertussen voorstellen aangedragen 

waaruit het volgende dekkingsplan gedestilleerd is om de tekorten voor 2011 terug te dringen. 

 

50.  Gemeentefondsuitkering    €   379.000 V 

Inmiddels is uit de meicirculaire Gemeentefonds gebleken, dat het WMO-budget 2011 € 379.000 hoger uit zal 

vallen dan in de begroting 2011 opgenomen. Uitgangspunt in het huidige collegeprogramma is dat de WMO 

uitgevoerd wordt binnen de daarvoor van rijkswege beschikbaar gestelde middelen. Dat impliceert dat de hogere 

rijksuitkering ten behoeve van de WMO kan worden ingezet ter gedeeltelijke afdekking van het bij de 1
e
 

bestuursrapportage aangegeven dreigende tekort op deze regeling.   

 

51. Dekking voor afboeken oninbare vorderingen  €   393.700 V 

Bij de 1
e
 bestuursrapportage zijn reeds oninbare vorderingen aangegeven, deze kunnen als volgt worden 

afgedekt: 

Via de gesloten financiering rioleringen    €   87.400 

Via de gesloten financiering reiniging    €   58.300 

Ten laste van de voorziening publiekrechtelijke vorderingen  € 151.300 

Aanwending resterende saldo vz. privaatrechtelijke vorderingen €   96.700 

        € 393.700 
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52. Bedrijfsvoeringsbudgetten    €   724.100 V 

Voorgesteld wordt om incidenteel diverse bedrijfsvoeringsbudgetten te verlagen: 

Diverse budgetten in de interne productensfeer o.a. werkplekken/P&O ondersteuning etc. €  229.000 

Diverse budgetten binnen het beleidsveld dienstverlening veelal m.b.t. de bedrijfsvoering o.a. 

opleidingskosten, kosten aanname personeel, communicatie/ inkoopbeleid etc.   €  295.100 

Gedeeltelijke verlaging budget doorontwikkeling binnen het beleidsveld bestuur   €  200.000  

           €  724.100 

Voor een verdere detaillering zie de bijbehorende begrotingswijziging 

 

53. Verlaging budgetten i.h.k.v. leefomgeving  €  581.000 V 

Voorgesteld wordt om de volgende incidentele aanpassingen in 2011 door te voeren: 

De kosten beheerplan water en grondwaterbeheer binnen de gesloten financiering  

rioleringen brengen in het kader van het verbreed GRP    €    256.000 

Incidentele verlaging van de dotatie 2011 in de voorziening groot onderhoud wegen €    300.000 

Verlagen kosten project winkelkaartje i.v.m. beëindiging project door Provincie  €      25.000 

          €    581.000  

 

54. Sport en recreatie     €     100.000 V 

Lagere kapitaallasten sporthal ZOK in verband met vertraging in de realisatie van de bouw. 

 

55. Zorgvoorzieningen     €    212.500 V 

Voorgesteld wordt om binnen dit programma de volgende budgetten te verlagen: 

Compensatiebudget pakket maatregelen AWBZ    € 110.000 

Restant budget woonservicezones in verband met stopzetting project  €   16.700 

Verlaging budget preventieproject allochtonen. De activiteiten You‟re 

the future zijn gestopt.       €   85.800   

         € 212.500 

 

56. Aanvullende uitkering WWB    €    855.000 V 

Er is een aanvraag ingediend bij het ministerie voor een incidentele aanvullende uitkering 2010 

In het kader van de WWB € 855.000.  

 

 

 

RESUMÉ 
 

Geraamde tekort 1
e
 bestuursrapportage 2011  € 3.718.700 

Mee- en tegenvallers 2
e
 bestuursrapportage   €   -506.400 

Inschatting tekort jaarrekening 2011   € 3.212.300 

 

Hierbij dient het voorbehoud gemaakt te worden dat enkele mogelijke substantiële onzekerheden niet konden 

worden meegenomen.  

In dit kader zijn te noemen: 

 De gevolgen van de septembercirculaire; 

 De gevolgen van de hercalculatie afdelingstarieven die in het 4
e
 kwartaal zal plaatsvinden. 

 

Dekkingsplan 2011     € 3.245.300.  

 

Na de inzet in 2011 van de voorstellen uit het dekkingsplan resteert een geprognosticeerd begrotingsoverschot 

van € 33.000. 
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   GEÏNVENTARISEERDE FINANCIELE ONTWIKKELINGEN 2011 

   

            Voorstel                    Omschrijving     Prog. Inc.  LASTEN    BATEN 

nr.             nr. 
of 

Struc.       

    
    

    
 

  
 

  

  ONTWIKKELING TEKORTEN 1e BERAP       
 

  
 

  
    

    
    

 
  

 
  

1. Sociale werkvoorziening 

  
    

 
  

 
  

  Lagere rijksbijdrage 2011 
  

  6 i   
 

-864.000 

  Lagere doorbetaling sociale werkvoorziening 2011   6 i -864.000 
 

  

  Niet realiseren taakstelling 2011 /hogere eigen bijdr. gemeente 6 i 250.000 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

2. WMO / WVG 
   

    
 

  
 

  

  Budgetten WMO / WVG 
  

  7 i 1.405.000 
 

  

  zie ged. relatie met hogere gemeentefondsuitkering (punt 50)   
 

  
 

  

    
    

    
 

  
 

  

3. Inhuur derden 
   

    
 

  
 

  

  Hogere budgetten derden sociale domein 
 

  6 + 7 i 1.200.000 
 

  

  Frictiekosten afbouw inhuur derden conform B&W besluit 6 + 7 i 350.000 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

4. Oninbaarverklaring vorderingen 

 
    

 
  

 
  

  Verlaging opbrengsten Rioolheffing (oninbaarverklaring) 8 i   
 

-87.400 

  Verlaging opbrengsten Reiniging (oninbaarverklaring)    9 i   
 

-58.300 

  Verlaging opbrengsten OZB (oninbaarverklaring)   12 i   
 

-12.700 

  Verlaging opbrengsten Precario (oninbaarverklaring)   12 i   
 

-2.500 

  Verlaging opbrengsten Hondenbelasting (oninbaarverklaring) 12 i   
 

-500 

  Verlaging opbrengsten leges (oninbaarverklaring)   12 i   
 

-46.100 

  Verlaging opbrengsten dwangsommen (oninbaarverklaring) 12 i   
 

-63.500 

  Verlaging opbrengsten overige vorderingen  (oninbaarverklaring) 12 i   
 

-122.700 

    
    

    
 

  
 

  

5. Taakstelling secretariële ondersteuning B&W     
 

  
 

  

  Incidentele aframing stelpost secretariële ondersteuning 1 i 120.000 
 

  
    

    
    

 
  

 
  

  Oorspronkelijke tekorten  per saldo 3.718.700 N   
 

2.461.000 
 

-1.257.700 

    
    

    
 

  
 

  

  OVERIGE MEE- EN TEGENVALLERS NA 1e Berap     
 

  
 

  
    

    
    

 
  

 
  

6. Financiële afw. Besluit Woninggebonden Subs. GSV   
 

  
 

  

  Voordeel financiële afwikkeling met samenwerkende gem. BWS 10 
 

  
 

198.300 
    

    
    

 
  

 
  

7. Fin. jaarverslag 2010 RAV Brabant Midden-West-Noord   
 

  
 

  

  Lagere bijdrage RAV 2011 
  

  7 i -75.600 
 

  

  Financiële afwikkeling 2010 RAV 
 

  7 i   
 

46.800 
    

    
    

 
  

 
  

8. Bespaarde rente 
   

    
 

  
 

  

  Hogere bespaarde rente 
  

  12 i   
 

298.000 

  Lagere rentebijschrijving BR grondexploitatie   12 i -80.000 
 

  

  Hogere rentebijschrijving BR majeure opgaven   12 i 37.000 
 

  

  Hogere rentebijschrijving BR onderwijs huisvesting   12 i 53.000 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

9. Diverse besparingen bestuur en dienstverlening     
 

  
 

  

  Diverse besparingen bestuur en dienstverlening   1 i -25.300 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

10. Schoolzwemmen 
   

    
 

  
 

  

  Bewegingsonderwijs inc. aframing stelpost schoolzwemmen 3 i 100.000 
 

  

  Verlaging inkomsten BSO uit rijksbijdragen schoolzwemmen. 3 i   
 

-10.000 

                               



 
 

bestuursrapportage per 1 september 2011 
 

 

19 

Voorstel                    Omschrijving     Prog. Inc.  LASTEN    BATEN 

nr.             nr. 
of 

Struc.       

    
    

    
 

  
 

  

11. Aanpassingen subsidies 

  
    

 
  

 
  

  Vrijvallen middelen 2011 vrijwilligers informatie punt   7 i -97.000 
 

  

  Budget promotiekunstwerk Wouw 
 

  5 i 10.000 
 

  

  Aanpassing subsidies kunst & cultuur 
 

  5 i 22.400 
 

  

  Verplichtingen i.h.k.v. in 2010 ontvangen subsidie  Reap   2 i 10.600 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

12. Aanpassingen budgetten jeugd 

 
    

 
  

 
  

  Budgetten lokaal jeugdbeleid (verschuiving)   7 i 97.700 
 

  

  Budgetten jeugd en gezin (verschuiving) 
 

  7 i -97.700 
 

  

  Aframen budgetten lokaal jeugdbeleid 
 

  7 i -19.300 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

13. Kosten eigen risico schadegevallen/stormschade verz.   
 

  
 

  

  Incidentele verlaging kosten eigen risico vandalisme   3 i -28.200 
 

  

  Lagere kosten brand- en stormschadeverzekeringen   3 i -41.300 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

14. Wijkgericht werken 
   

    
 

  
 

  

  Aframen stelpost korting wijkgericht werken 
 

  1 i 28.700 
 

  

  Verlaging budget bijz. activiteiten leefbare wijken en dorpen 1 i -28.700 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

15. Aanpassing opbrengst landmeten 

 
    

 
  

 
  

  Hogere doorberekening intern product 
 

  12 i 74.500 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

16. Aanpassingen afdrachten/opbrengsten leges     
 

  
 

  

  Aanpassingen ramingen gemeentelijke leges   1 i 121.000 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

17. Doeluitkering WWB 

  
    

 
  

 
  

  Aanpassing doeluitkering WWB  I-deel 
 

  6 i   
 

-305.000 

  Verhoging out of pocketkosten WWB  I-deel   6 i 280.700 
 

  

  Diverse opbrengsten W-deel 
  

  6 i   
 

166.000 

  Lagere lasten W-deel 
   

  6 i -483.000 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

18. Overgangsregeling presentiegelden WMO-raad     
 

  
 

  

  Verhoging budget presentie gelden WMO raad   7 i 10.400 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

19. Centrum v/d Kunsten: muziek  

 
    

 
  

 
  

  Hogere doorberekening kostenplaats docenten muziek   5 i 34.000 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

20. Belastingen 
   

    
 

  
 

  

  Diverse aanpassingen belastingopbrengsten   12 i   
 

261.900 

    
    

    
 

  
 

  

21. Raad 
    

    
 

  
 

  

  Extra kosten in het kader van de agenda van Roosendaal 1 i 40.200 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

22. Aanschaf I-pads   (zie voorstel griffie)               

  eenmalige aanschaf raad / griffie       1 i  30.500     

  Kosten data-abonnement raad       1 s (2,5 jr) 4.000     

  Doorberekende kosten data abonnement griffie (kpl)   12 s (2,5 jr) 600     

  Computervergoedingen       1 s (2,5 jr) -5.000     

  Lagere doorberekende kosten interne producten (kpl)   12 s (2,5 jr) -4.800     

    
    

    
 

  
 

  

23. Reservering i.v.m. aanleg parkeerplaatsen     
 

  
 

  

  Storting gelden in voorziening i.v.m. aanleg parkeerplaatsen 10 i 5.000 
 

5.000 

    
    

    
 

  
 

  

24. Huuropbrengsten sportaccommodaties 

 
    

 
  

 
  

  Terugdraaien structurele huurverhoging sportaccommodaties 4 s   
 

-53.700 
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            Voorstel                    Omschrijving     Prog. Inc.  LASTEN    BATEN 

nr.             nr. 
of 

Struc.       

25. Verschuivingen uitvoeringsbudgetten leefomgeving   
 

  
 

  

  Verlaging budgetten begraafplaatsen 
 

  7 i -10.000 
 

  

  Verlaging diverse budgetten beheer openbaar gebied   8 i -79.000 
 

  

  Verhoging doorberekening tractiemiddelen 
 

  12 i 89.000 
 

  
    

    
    

 
  

 
  

26. Pachtopbrengsten  
   

    
 

  
 

  

  Verlaging pachtopbrengsten 
  

  8 s   
 

-170.600 

  Onttrekking uit BR vervallen pachtopbrengsten   12 s   
 

80.600 
    

    
    

 
  

 
  

27. Afdelingskosten strategie 

  
    

 
  

 
  

  Hogere doorberekening afdelingskosten strategie   12 s 14.700 
 

  
    

    
    

 
  

 
  

28. Starterscentrum 
   

    
 

  
 

  

  Subsidie starterscentrum 
  

  2 i 71.900 
 

  

  Accountantskosten starterscentrum 
 

  2 i 5.000 
 

  

  Provinciale bijdrage starterscentrum 
 

  2 i   
 

76.900 

  Advieskosten woningmarkt 
  

  10 i 6.300 
 

  

  Bijdrage woningcorporaties 
  

  10 i   
 

6.300 
    

    
    

 
  

 
  

29. Verkeersstudie Noord Roosendaal 

 
    

 
  

 
  

  Resterende uitgaven verkeersstudie Noord Roosendaal   8 i 20.500 
 

  

  Onttrekking uit de BR grote infrastructurele werken   12 i   
 

20.500 
    

    
    

 
  

 
  

30. Afwikkeling ISV-2 
   

    
 

  
 

  

  Verlaging uitgaven af te wikkelen verplichting    10 i -52.400 
 

  

  Verlaging onttrekking uit BR-ISV-2 
 

  12 i   
 

-52.400 
    

    
    

 
  

 
  

31. Wijziging investeringsritme projecten ISV-3     
 

  
 

  

  Kosten projecten ISV-3 
  

  10 4 jr -49.900 
 

  

  Baten projecten ISV-3 
  

  10 4 jr   
 

-49.900 
    

    
    

 
  

 
  

32. Urenverschuivingen ambtelijke inzet 

 
    

 
  

 
  

  Doorberekende personeelskosten bestuur & dienstverlening 1 i 53.200 
 

  

  Doorberekende personeelskosten economische ontwikkeling 2 i -4.200 
 

  

  Doorberekende personeelskosten beheer openbaar gebied 8 i -5.200 
 

  

  Doorberekende personeelskosten ruimte & wonen   10 i 134.700 
 

  

  Doorberekende personeelskosten openbare orde & veiligheid 11 i -5.200 
 

  

  Doorberekende pers.kst.dekkingsmiddelen/interne producten  12 i -173.300 
 

  
    

    
    

 
  

 
  

33. Archief 
    

    
 

  
 

  

  Hogere baten doorberekende diensten externe partijen   5 i   
 

30.700 

  Kosten WVS externe dienstverlening Archief   5 s 6.900 
 

  
    

    
    

 
  

 
  

34. Overige algemene lasten en baten       
 

  
 

  

  Nagekomen baten/voordeel bouwkredietregeling   12 i   
 

61.000 
    

    
    

 
  

 
  

35. Schuldhulpverlening info afdeling dienstverlening     
 

  
 

  

  Hogere bijdrage aan de volkskredietbank 
 

  6 i 79.900 
 

  
    

    
    

 
  

 
  

36. Regionale bestuursopdracht educatie 

 
    

 
  

 
  

  Bijdrage aan gemeente Halderberge i.v.m Roosendaals aandeel 6 i 13.000 
 

  
    

    
    

 
  

 
  

37. Verdere invulling personele taakstelling     
 

  
 

  

  Stelpost invulling personele taakstelling 
 

  12 i 148.500 
 

  

  Vermindering personeelskosten diverse afdelingen   12 i -131.000 
 

  
    

    
    

 
  

 
  

38. Minima 
    

    
 

  
 

  

  Hogere baten minima ( terugvordering/doeluitkering )   6 i   
 

58.500 

  Hogere out of pocketkosten minima     6 i 292.000     
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Voorstel                    Omschrijving     Prog. Inc.  LASTEN    BATEN 

nr.             nr. 
of 

Struc.       

    
    

    
 

  
 

  

39. Leges/vergunningen ruimte&wonen 

 
    

 
  

 
  

  
Lagere opbrengst bouwvergunningen/vergunningen 
brandveiligheid 10 i   

 
-283.000 

    
    

    
 

  
 

  

40. Leges openbare orde & veiligheid 

 
    

 
  

 
  

  Diverse lagere opbrengsten 
  

  11 i   
 

-79.000 

    
    

    
 

  
 

  

41. Leerlingen vervoer           
 

  
 

  

  Hogere kosten leerlingen vervoer 
  

  3 i 108.700 
 

  

                        

42. Nadere ontw. WMO/WVG (ter invulling taakstelling 1,4 mln)   
 

  
 

  

  Lagere uitgaven ( out of pocket ) WVG 
 

  7 i -691.000 
 

  

  Lagere uitgaven ( out of pocket ) WMO 
 

  7 i -142.000 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

43. Wijziging ambtelijke uren         
 

  
 

  

  Hogere doorberekende personeelskosten aan de    div i 500.000 
 

  

  exploitatie ( in - en externe producten )       
 

  
 

  

    
    

    
 

  
 

  

44. Onderwijskredieten 

  
    

 
  

 
  

  Resterende uitgaven huur noodunits JTC 
 

  3 i 69.718 
 

  

  Resterende uitgaven externe adviezen onderwijshuisvesting 3 i 47.970 
 

  

  Onttrekking uit de BR onderwijshuisvesting 
 

  12 i   
 

117.688 

    
    

    
 

  
 

  

45. Hogere dividend uitkeringen 

  
    

 
  

 
  

  Hogere dividend uitkeringen Saver / BNG 
 

  12 i   
 

375.000 

    
    

    
 

  
 

  

    
    

    
 

  
 

  

  Overige mee-en tegenvallers per saldo 506.400 V   
 

293.188 
 

799.588 
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Voorstel                    Omschrijving     Prog. Inc.  LASTEN    BATEN 

nr.             nr. 
of 

Struc.       

  

      
  

 
  

 
  

  

      
  

 
  

 
  

  DEKKINGSPLAN           
 

  
 

  

    
    

    
 

  
 

  

50. Gemeentefondsuitkering  

  
    

 
  

 
  

  Hoger aandeel WMO 2011 op basis van meicirculaire   12 i   
 

379.000 

    
    

    
 

  
 

  

51. Afboeken oninbare vorderingen 

 
    

 
  

 
  

  Verlaging egalisatie storting voorziening riolering   8 i -87.400 
 

  

  Onttrekking uit de egalisatie voorziening reiniging   9 i   
 

58.300 

  Onttrekking uit de voorz. oninbare publiekrechtelijke vorderingen 12 i   
 

151.300 

  Aanwending saldo voorz. oninbare privaatrechtelijke vorderingen 12 i   
 

96.700 

    
    

    
 

  
 

  

52. Bedrijfsvoeringsbudgetten 

  
    

 
  

 
  

  Aframing div.budgetten in de interne productensfeer (calc.versch) 12 i -229.000 
 

  

  Aframing diverse budgetten bedrijfsvoering 
 

  1 i -295.100 
 

  

  Aframing gedeelte budget doorontwikkeling 
 

  1 i -200.000 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

53. Verlaging budgetten leefomgeving 

 
    

 
  

 
  

  Verlaging egalisatie storting rioleringen 
 

  8 i -256.000 
 

  

  Verlaging storting voorziening groot onderhoud wegen   8 i -300.000 
 

  

  Verlaging kosten project winkelkaartje 
 

  8 i -25.000 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

54. Sport en recreatie 
   

    
 

  
 

  

  Lagere kapitaallasten sporthal ZOK i.v.m. vertraging bouw 4 i -100.000 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

55. Zorgvoorzieningen 
   

    
 

  
 

  

  Aframen compensatiebudget pakket maatregelen AWBZ 7 i -110.000 
 

  

  Aframen restant budget woonservicezones 
 

  7 i -16.700 
 

  

  Verlaging budget preventieproject allochtonen   7 i -85.800 
 

  

    
    

    
 

  
 

  

56. Rijksbijdrage WWB 
   

    
 

  
 

  

  Incidentele aanvullende uitkering WWB 
 

  6 i   
 

855.000 

    
    

    
 

  
 

  

    
    

    
 

  
 

  

  Dekkingsmiddelen 
 

per saldo 3.245.300 V   
 

-
1.705.000 

 

1.540.300 

    
    

    
 

  
 

  

    
    

    
 

  
 

  

    
    

    
 

  
 

  

    
    

    
 

  
 

  

    
    

    
 

  
 

  

  Resumerend  
    

  
 

  
 

  

  
      

  
 

  
 

  

  Tekort 1e berap 
  

3.718.700 N   
 

  
 

  

  Overige mee-en tegenvallers 

 

-506.400 V   
 

  
 

  

  Geprognosticeerd tekort  2011 2e Berap 3.212.300 N   
 

  
 

  

  
      

  
 

  
 

  

  Dekkingsplan 
  

3.245.300 V   
 

  
 

  

  
      

  
 

  
 

  

  Totaal 
  

per saldo 33.000 V   
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IV. WIJZIGINGEN NIET VIA EXPLOITATIE 

 

A. Krediet VRI Rucphensebaan /Dijkrand /Takspui 

Eind 2010 is dit genoemde krediet afgesloten met een positief saldo van € 38.200. Dit positieve saldo is minder 

onttrokken aan de voorziening groot onderhoud wegen. In 2011 zijn nog enkele afrekeningen ontvangen tot een 

bedrag van € 21.800. Voorgesteld wordt om deze afrekening in de begrotingswijziging op te nemen en 

rechtstreeks te verantwoorden op de voorziening groot onderhoud wegen.  

 

B. Project Philipslaan aanleg HWA. Riolering fase 2 ( zuid Edisonstraat ) 

Bij de begrotingswijziging OPR 2011 is abusievelijk € 524.000 vanuit de voorziening rioleringsinvesteringen 

toegevoegd aan dit project. In 2009 is er echter reeds € 389.000 in dit kader beschikbaar gesteld. In 2011 had het 

bedrag dus € 135.000 moeten zijn. Voorgesteld wordt om het totale nog beschikbare krediet te corrigeren door 

 € 389.000 via de begrotingswijziging terug te draaien op de uitgaven van de voorziening rioleringsinvesteringen.  

 

C. Afboeken afgesloten kredieten 

Een aantal gevoteerde kredieten kan worden afgesloten, omdat deze zijn afgerond. 

Totaal gaat het om een verlaging van de kredieten van € 474.405 en een verlaging van een geraamde Provinciale 

subsidie van € 250.000. 

Een specificatie is opgenomen in de bijgevoegde begrotingswijziging. 

De voordelen van kredieten die ten laste van een voorziening zijn geraamd vloeien terug in de betreffende 

voorziening. 

Met de voordelen op de kapitaallasten als gevolg van de lagere kredieten is al rekening gehouden in de primitieve 

begroting door middel van een stelpost “lagere kapitaallasten” ad. € 600.000. 
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Ontwikkeling van de bedrijfsvoering 
 
 
Shared Service Center bedrijfsvoering 

Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal hebben gezamenlijk een business case Shared Service Center 

(SSC) voor gemeenschappelijke bedrijfsvoering opgesteld. Hiermee werden de mogelijkheden onderzocht voor 

een gezamenlijk SSC. Dit SSC zou er komen voor de bedrijfsvoeringfuncties, zoals P&O, Juridisch, Faciliteiten, 

Financiën, Automatisering en Inkoop (PIJOFACH). 

De tussentijdse uitkomsten  van de business case zijn aan het GMT gerapporteerd en besproken. De uitwerking 

van het onderzoek is door de stuurgroep besproken met de gemeentesecretarissen van de gemeenten Bergen op 

Zoom, Etten-Leur en Roosendaal. De samenwerking wordt gestructureerd voortgezet.  

 
Formatieontwikkelingen Dienstverlening 

In de 1
e
 bestuursrapportage 2011 is gebleken dat er op de budgetten met betrekking tot inhuur derden binnen het 

sociale domein overschrijdingen zijn tot een bedrag van € 1.200.000 op basis van het 1
e
 halfjaar 2011. Daarna 

heeft  het college € 350.000 eenmalig ter beschikking gesteld voor het afdekken van de optredende frictiekosten 

bij de afbouw inhuur derden. In september 2011 hebben wij u door middel van een raadsmededeling 

geïnformeerd over de voortgang van de afbouw van taken in het  domein sociale zaken als gevolg van het 

afbouwen van de inhuur van derden. De maatregelen zijn in nauw overleg met de OR getroffen en zullen ook 

geëvalueerd worden ten behoeve van de uiteindelijke bedrijfsomstandigheden van het sociale domein na 1 

januari 2012. 

 

Klantcontactcentrum 

Er is door de drie BER-gemeenten (Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal) besloten tot de implementatie 

van een gezamenlijk Klantcontactcentrum (KCC) volgens scope 1 (internet en callcenter met doorgroei-

mogelijkheid naar balie en postverwerking). Daarnaast zullen de mogelijkheden van de brede horizon, scope 2 

(aanhaken andere gemeenten en de voorwaarden waaronder) verkend worden en scope 3 (effecten op het 

backoffice en daarbij te ondernemen acties) onderzocht worden. Verder is de OR adviesaanvraag is verzonden 

en verwacht wordt dat per 1 oktober gestart kan worden. Momenteel worden de projectgroepen bemenst. 
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Reactie van het college op nog openstaande moties 
 
 
Beter bereikbaar Tolberg en Weihoek (7 juli 2011) 

Het college zal conform de termijn, genoemd in de motie, vóór 1 januari 2012 met een voorstel komen. 

 
Diversen (Agenda van Roosendaal) (30 juni 2011) 

Deze moties zullen worden afgewikkeld bij de behandeling van de definitieve Agenda van Roosendaal in 

november 2011. 

 
Subsidies in beeld II (Subsidieregister) (1 juni 2011) 

Het openbaar subsidieregister is in oktober klaar, waarna het op de website van de gemeente Roosendaal zal 

worden geplaatst.  

 
Diversen (politieke beschouwingen) (27 april 2011) 

Bij de raadsbehandeling van de ontwerp Agenda van Roosendaal zijn reacties gegeven op deze moties. 

Eventuele vervolgacties moties zullen worden afgewikkeld bij de behandeling van de definitieve Agenda van 

Roosendaal in november 2011. 

 
Laat West-Brabanders niet opdraaien voor kosten brand Chemie-Pack (21 april 2011) 

Aan de onderdelen 1 en 2 van de motie is voldaan (alle relevante partijen hebben een brief gekregen), aan 

onderdeel 3 (verslaglegging aan raad zodra meer bekend is) zal nog gevolg worden gegeven. De desbetreffende 

informatie wordt op dit moment nog afgewacht. 

 
Besluitvorming over pilot gratis bewaakt fietsen stallen (21 april 2011) 

De pilot gratis bewaakt fietsen stallen is verlengd tot eind 2011. In het kader van de Agenda van Roosendaal zal 

een besluit worden genomen over de periode na 2011. 

 
N.a.v. kredietstelling bouw bovenwijkse sporthal Zuidoostkwartier (21 april) 

Het college gaat aan de slag met een inventarisatie van de binnensportaccommodaties en de behoefte aan 

topsport-faciliteiten in Roosendaal. Het college spant zich eveneens maximaal in om subsidies binnen te halen 

voor toekomstige sportaccommodaties. 

 
Voorziening na 2015 (10 februari 2011) 

De kapitaallasten behorende bij  het voor 15 jaar aangepaste gebouw stadserf 1, zijn verwerkt in de 
gemeentelijke meerjarenramingen. Financieel technisch is het gebouw geheel afgeschreven op  
1-1-2029. De BR nieuwbouw stadskantoor is op grond van de besluitvorming heroverweging ingezet ter egalisatie 
van het  gehele project Stadserf/Bestuurscentrum en loopt in 2029 op nul.  Het gegeven dat de lokatie Stadserf 1 
geheel financieel  is afgeschreven  zegt niets over de technische levensduur van het gebouw. Bij de binnen 15 
jaar te maken nieuwe keuze m.b.t. het  in de  motie genoemde “alternatief stadskantoor” spelen de volgende 
toekomstige invloeden een belangrijke rol. 
 
Invloeden op de omvang van het ambtelijk apparaat : 

 De mate van het zich voortzetten van de huidige trend m.b.t. het aangaan van steeds meer 
samenwerkingsverbanden van de gemeente in de komende 15 jaar, waarbij ambtenaren elders kunnen 
worden gehuisvest of mogelijk in Roosendaal als zijnde centrumgemeente; 

 De natuurlijke afvloeiing binnen het ambtelijk apparaat  i.h.k.v. de bezuinigingen zoals aangegeven in de 
Agenda van Roosendaal; 

 De effecten van het doorvoeren van het nieuwe werken en de toenemende dienstverlening via internet; 

 De toekomstige taakoverdrachten van het rijk naar de gemeenten kunnen een groeifactor zijn voor de 
omvang van het ambtelijk apparaat. 

 
Naast bovengenoemde invloeden op de omvang van het ambtelijk apparaat zijn de volgende invloeden van de 
nog te maken toekomstige bouwkundige keuzes Stadserf 1 van belang : 

 Duurzaam in stand houden van het huidige gebouw na 15 jaar; 

 Opknappen/renovatie/vernieuwing huidige gebouw na 15 jaar; 

 Slopen huidige gebouw en vervangende nieuwbouw op huidige lokatie of elders na 15 jaar; 
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Vooruitlopende op de bovengenoemde toekomstig ( binnen 15 jaar ) te maken keuzes zijn de volgende financiële 
mogelijkheden aan te geven : 

1. Bij de besluitvorming heroverwegingen is minimaal ( tot de boekwaarde in 2014 ) gerekend met de 
opbrengsten uit evt. af te stoten cq. te herontwikkelen lokaties Dunantstraat en Bloemenmarkt. De 
meeropbrengsten boven de boekwaarden van deze lokaties kunnen in principe in 2015 gereserveerd 
worden in de nieuwe BR alternatief stadskantoor. 

 
2. Zoals hierboven is aangegeven is het aangepaste gebouw Stadserf 1 in 2029 financieel technisch 

geheel afgeschreven. Afhankelijk van de dan te maken keuze kunnen de opbrengsten van de gronden 
en het gebouw indien nodig ingezet worden voor het alternatief. 
 

3. Na 15 jaar kan de vrijval € 513.000 in de meerjarenbegroting van de afschrijvingskosten van de huidige 
investering gekapitaliseerd over 25 jaar tegen 4,25 % begrotingstechnisch budgettair neutraal worden 
geherinvesteerd tot een bedrag van € 6,2 miljoen.  
 

4. In de nieuwe bestuursperiode na 2015 kan in principe besloten worden om ieder jaar de dalende 
rentecomponent binnen de kapitaallasten ( bij de rechtlijnige afschrijving ) alsnog te storten via de 
nieuwe meerjarenbegroting vanaf 2016 in de nieuw te vormen BR alternatief Stadskantoor . De jaarlijks 
met ongeveer € 22.000 oplopende stortingen 2016 t/m 2028 resulteren uiteindelijk in een bedrag van 
ongeveer  € 2 miljoen in 2029. 

 
Resumerend in 2029 beschikbaar voor het alternatief : 
 
Voorstel 1 / 2 :  Te genereren meeropbrengsten uit te verlaten lokaties  €         P.M   
Voorstel 3      :  Gekapitaliseerde vrijval afschrijvingskosten   €      6,2  miljoen 
Voorstel 4      :  Reserveren rente component in nieuwe bestuursperiode             €      2,0  miljoen  
      Totaal beschikbaar €      8,2  miljoen 

 

 
 



4 Motie Nieuwe Democraten Als regeren is vooruitzien dan geldt ook de tering naar de nering 

    Agendapunt 6  

 

 

 
 

 
 

Als regeren is vooruitzien dan geldt ook de tering naar de nering 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 30 november 2011 gehoord hebbende de 
beraadslagingen  over RVS 2

e
 Bestuursrapportage (Berap) 

 
Constaterende dat: 

• De 2
e
 Berap op papier de verwachting wekt dat de jaarrekening 2011 zonder een miljoenen tekort kan 

worden afgesloten 
 

 
Overwegende dat: 

• De 2
e
 Berap deels gebaseerd is op nog onvoldoende concreet gemaakte taakstellingen in combinatie met 

een Dekkingsplan deels gebaseerd op verwachtingen 
 
 
Van mening zijnde dat: 

• In de huidige economische omstandigheden eerder rekening gehouden moet worden met voor de lagere 
overheid lagere opbrengsten en hogere uitgaven 

• De bestuurlijke samenvatting bevindingen tussentijdse controle 2011 van de accountant de zorgen over 
mogelijke tegenvallers in 2011 versterkt 

 
 
Spreekt uit dat  

• Regeren is vooruitzien  

• Dat ook Roosendaal in 2011 de Tering naar de Nering moet zetten 
 
 
Besluit: 

• Dat Roosendaal voor 2011 een extra voorziening treft van 3% van de omvang van de begroting 2011 

• Dat het college voor 31 december 2011 voor deze voorziening met een concreet dekkingsplan komt 
 
 
 
 
Namens, 
 
Fractie Nieuwe Democraten 
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Datum raadsvergadering: 30 november 2011   Agenda nr.: 7 

Portefeuillehouder: Jongmans   Registratiecode: BC/2011-83 

Onderwerp: Herziene begroting 2012 WVS – Groep 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
 
Samenvatting: 
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant biedt de herziene 
begroting 2012 met de meerjarenraming 2013 – 2015 aan voor een zienswijze. 
 
Wij stellen u voor: 
een zienswijze te geven over de begroting 2012 van de WVS – groep, waarin u aangeeft: 
1. in lijn met de reeds eerder door de gemeente Roosendaal ingediende zienswijze vast te stellen dat 

nog steeds geen sprake is van een structureel sluitende begroting en dan ook van het Dagelijks 
Bestuur passende maatregelen te verwachten om het tekort terug te dringen; 

2. uitsluitend om budgettaire redenen in te stemmen met deze begroting 2012, waarbij het voorziene 
tekort zal worden onttrokken aan de vrij te laten vallen bestemmingsreserve vakantiegelden, welke 
daartoe wordt toegevoegd aan de algemene reserve; 

3. op voorhand niet in te stemmen met een extra variabele gemeentelijke bijdrage van € 1.000 per 
geplaatste Wsw - werknemer volgens de meerjarenraming 2013 – 2015 maar de besluitvorming 
met betrekking tot de uitvoering van de Wet werken naar vermogen en de rol van de WVS – groep 
daarin leidend te laten zijn; 

4. in dat licht het Dagelijks Bestuur op te dragen om de voor 2012 geplande investeringen kritisch te 
bezien en 

5. in te stemmen met het laten vervallen van de bandbreedte ten aanzien van de Algemene Reserve. 
 
 

Aanleiding   
 
In mei 2011 bood het Dagelijks Bestuur van de WVS - groep een ontwerpbegroting 2012 aan met een 
verwacht verlies van ruim € 4 miljoen. De deelnemende gemeenten gaven aan met het oog op de 
financiële gevolgen hiervan niet met deze begroting in te kunnen stemmen. Tijdens de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van 8 juli 2011 is deze begroting dan ook niet vastgesteld. Afgesproken werd 
een nieuwe ontwerpbegroting 2012 op te stellen, gestoeld op drie peilers, te weten kostenbesparingen, 
verhoging van de omzet uit de private markt en verhoging van de gemeentelijke omzet. 
Het Dagelijks Bestuur van de WVS - groep heeft bij brief van 26 september 2011 die herziene 
ontwerpbegroting 2012 (inclusief meerjarenramingen t/m 2015) aangeboden. Het ligt in het voornemen 
deze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december a.s. vast te stellen. 
 
 

Kader    
Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke 
regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze op de 
begroting te geven. 
 
 

Motivering / toelichting   
 
Begroting 2012 
Het Dagelijks Bestuur verwacht voor 2012 thans een verlies van € 2,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt 
door de forse bezuiniging van € 5,4 miljoen van de rijksoverheid op de subsidie Wsw. De WVS - groep 
slaagt er slechts in om de helft binnen de eigen begroting op te vangen, omdat het overgrote deel van 
de kosten van de WVS - groep voortvloeit uit niet te beïnvloeden CAO - verplichtingen en 
ontslagbescherming van de Wsw - doelgroep. Daarnaast ondervindt ook de WVS - groep de nadelige 
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gevolgen van de economische crisis. 
Bij het opstellen van deze begroting is uitgegaan van een stijging van de toegevoegde waarde van 2% 
voor Diensten en Detacheringen en 1% voor Industrie, waarmee de stijgende personeelskosten en 
inflatie gedekt moeten worden. Voorts is rekening gehouden met een stijging van de omzet van de 
deelnemende gemeenten van 2%. De overige bedrijfskosten zijn met 2% verminderd. Daarnaast stelt 
de WVS - groep zich ten doel om € 500.000 extra omzet te realiseren. 
De eerste tranche van de 3x3% - operatie is voor 2012 verwerkt, tot uitdrukking komend in een 
verlaging van de vaste gemeentelijke bijdrage per Wsw - werknemer van € 467,62 naar € 454,00. 
In de begroting is er van uit gegaan dat de negen aangesloten gemeenten opnieuw de volledige Wsw - 
taakstelling aan de WVS - groep zullen opdragen alsmede dat de rijkssubsidie door de gemeenten 
volledig ter beschikbaar zal worden gesteld. 
 
Meerjarenramingen 2013-2015 
Op 1 januari 2013 treedt naar verwachting de Wet werken naar vermogen in werking, waarin alle 
huidige regelingen gericht op mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt worden 
samengebracht. Omdat op dit moment nog niet bekend is hoe de uitvoering van deze wet gestalte zal 
krijgen, welke rol de WVS - groep hierin al dan niet krijgt toebedeeld en hoe de herstructurering van de 
WVS - groep gestalte zal krijgen, is het niet mogelijk een realistische meerjarenraming op te stellen. Dit 
is echter wel verplicht. Daarom is een prognose gemaakt, waarbij er van uit is gegaan dat de 
aangekondigde rijksbezuinigingen vanaf 2013 doorgang zullen vinden en de WVS - groep uitsluitend 
de (huidige) Wet sociale werkvoorziening uitvoert. Dit leidt tot een zodanig tekort, dat het Dagelijks 
Bestuur calculeert dat een (extra) variabele gemeentelijke bijdrage van € 1.000 per Wsw - werknemer 
noodzakelijk wordt. De gemeenten zullen er echter alles aan doen om te voorkómen dat een extra 
gemeentelijke tekortfinanciering ook bewaarheid moet worden. In de Agenda van Roosendaal is dan 
ook geen rekening gehouden met dergelijke meerkosten. 
 
Weerstandsvermogen 
Per ultimo 2010 had de WVS - groep een algemene reserve van ruim € 4 miljoen. Voor 2011 wordt op 
basis van de resultaten van het 1e halfjaar een nadelig resultaat voorzien van € 3,7 miljoen, welk 
verlies geheel ten laste zal worden gebracht van de algemene reserve. 
Dit betekent dat er vanaf 2012 onvoldoende weerstandsvermogen aanwezig zal zijn om toekomstige 
verliezen op te vangen. Dit impliceert dat het exploitatietekort 2012 formeel ten laste van de 
deelnemende gemeenten zou moeten komen. Met het oog op de nijpende financiële huishouding van 
de gemeenten wordt echter voorgesteld om de nog bij de WVS - groep aanwezige 
bestemmingsreserve vakantiegelden ad € 2,9 miljoen vrij te laten vallen en toe te voegen aan de 
algemene reserve, zodat het begrote tekort over 2012 toch ten laste van het eigen vermogen kan 
worden gebracht. Hierover is advies gevraagd aan Deloitte, die aangeeft dat het weliswaar aan het 
Algemeen Bestuur is om een bestemmingsreserve op te heffen maar dat dit tevens tot gevolg heeft dat 
- in geval van overname van de WVS-groep door derden - de alsdan af te rekenen vakantiegelden ten 
laste van het exploitatieresultaat van dat jaar komen. 
In 2005 heeft het Algemeen Bestuur besloten een bandbreedte te formuleren ten aanzien van de vrij 
besteedbare algemene reserve van de WVS - groep. Aangezien de algemene reserve vanaf 2012 
beneden de ondergrens van € 2,9 miljoen komt en in regionaal verband is afgesproken dat verbonden 
partijen zelf geen algemene reserve meer aan hoeven te houden, wordt voorgesteld deze bandbreedte 
te schrappen. 
 
Liquiditeit 
Als gevolg van de forse daling van de rijksbijdrage en de daardoor optredende verliezen zal de 
behoefte aan rekening-courant krediet toenemen tot een niveau van € 13 miljoen. Een voorstel tot 
verhoging van de kredietfaciliteit voor 2012 zal in december aan het Algemeen Bestuur worden 
voorgelegd. 
 
 

Doel en evaluatie   
 
Doel is u te informeren en in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken.  
 
 

Financiële aspecten en consequenties   
In de door ons college in juni jl. reeds ingediende zienswijze - geaccordeerd door uw raad op 
28 september jl. - had u het Dagelijks Bestuur van de WVS - groep opgedragen: 
- met een plan van aanpak te komen, leidende tot een sluitende begroting en 
- in het kader van dat herstelplan in ieder geval aandacht te besteden aan de liquiditeitssituatie 
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van de organisatie, de bestaande besluitvorming rond het niveau van het weerstandsvermogen 
en de kwestie van verhoging van te behalen omzet bij derden zeer hoge prioriteit te geven. 

Geconstateerd kan worden dat aan het tweede deel van de opdracht uitvoering is/wordt gegeven. 
Anders ligt het bij het eerste deel van de opdracht. Immers, de thans voorliggende begroting is sluitend 
gemaakt door een greep uit de reserves en vertoont dus nog steeds een structureel tekort. In dat kader 
past het daarom zorg uit te spreken over de wijze, waarop het Dagelijks Bestuur de begroting voor 
2012 sluitend maakt en dat verdergaande maatregelen worden verwacht om het tekort terug te 
dringen. Zo zijn mogelijk niet alle voor 2012 geplande investeringen (in totaal € 1,65 miljoen) 
noodzakelijk, aangezien de WVS - groep naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet werken 
naar vermogen waarschijnlijk zal krimpen. 
 
2012 wordt een overgangsjaar, zowel voor de WVS - groep als de deelnemende gemeenten. Zoals al 
aangegeven is het kabinet voornemens op 1 januari 2013 te komen met nieuwe wetgeving met 
betrekking tot mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (de Wet werken naar vermogen). 
De gemeente voeren hierin de regie. Met het oog op de toekomstige exploitatie en de rol van het eigen 
SW - bedrijf is het uitermate belangrijk hierbij goede keuzes te maken. Daartoe is een projectgroep 
onder leiding van oud-wethouder Peter van Steekelenburg sinds medio dit jaar aan het werk. Er zijn 
inmiddels twee conceptrapportages uitgebracht: één van IROKO (quick scan van de WVS - groep) en 
één van K+V (onderzoek naar de invoering van de Wet werken naar vermogen en de rol die de WVS - 
groep daarin zou kunnen spelen). Bedoeling is medio november een bestuursopdracht gereed te 
hebben. Op basis van de daarin verwoorde visie op de herstructurering zal door de WVS - groep 
namens de negen gemeenten bij het ministerie vóór 1 januari 2012 een herstructureringsaanvraag 
worden ingediend. 
 
 

Communicatie    
 
Deze begroting zal worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december  
2011. Het college heeft – vooruitlopend op een eventuele zienswijze van uw raad – reeds haar 
standpunt onder de aandacht van het Dagelijks Bestuur van de WVS – groep gebracht. 
 
 

Bijlagen   
 
Ontwerp herziene begroting 2012 en meerjarenraming 2013 – 2015 WVS - groep 
 
 
Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
Drs. J.E. Dik mr J.M.L. Niederer.  
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Datum raadsvergadering: 30 november 2011   Agenda nr.: 7 

Portefeuillehouder: Jongmans   Registratiecode: BC/2011-83 

Onderwerp: Herziene begroting 2012 WVS – Groep 

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 16 november 2011. 
 
Besluit: 
 
een zienswijze te geven over de begroting 2012 van de WVS – groep, waarin u aangeeft: 
1. in lijn met de reeds eerder door de gemeente Roosendaal ingediende zienswijze vast te stellen 

dat nog steeds geen sprake is van een structureel sluitende begroting en dan ook van het 
Dagelijks Bestuur passende maatregelen te verwachten om het tekort terug te dringen; 

2. uitsluitend om budgettaire redenen in te stemmen met deze begroting 2012, waarbij het voorziene 
tekort zal worden onttrokken aan de vrij te laten vallen bestemmingsreserve vakantiegelden, 
welke daartoe wordt toegevoegd aan de algemene reserve; 

3. op voorhand niet in te stemmen met een extra variabele gemeentelijke bijdrage van € 1.000 per 
geplaatste Wsw - werknemer volgens de meerjarenraming 2013 – 2015 maar de besluitvorming 
met betrekking tot de uitvoering van de Wet werken naar vermogen en de rol van de WVS – groep 
daarin leidend te laten zijn; 

4. in dat licht het Dagelijks Bestuur op te dragen om de voor 2012 geplande investeringen kritisch te 
bezien en 

5. in te stemmen met het laten vervallen van de bandbreedte ten aanzien van de Algemene 
Reserve. 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 november 2011. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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W V S G R O E P Hoofdkantoor 
Postbus 11 30 

4700 BC Roosendaal 

Telefoon 0165 - 586 500 
Fax 0165 - 561 263 
E-mail info@vwsgroep.nl 

De Colleges van B&W van de aangesloten 
gemeenten 

lllliillillil 

Onderwerp aanbieding (nieuwe) ontwerpbegroting 2012 
Uw brief van Uw kenmerk 

Ons kenmerk Bestsecr-32/45 A 
Bijlagen d iv . 

Roosendaal, 26 september 2011 

Geacht college, 

Hierbij bieden wij u (in tweevoud) aan de (nieuwe) ontwerpbegroting 2012 (incl. meerjarenra
mingen t/m 2015) van WVS-groep, alsmede de aanbiedingsnota aan het algemeen bestuur. 

Wij verzoeken u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, de ontwerpbegroting 2012 onder de aandacht te brengen van uw gemeenteraad zodat 
de gemeenteraad met betrekking tot de ontwerpbegroting haar zienswijze kan geven. 

Het ligt in het voornemen de ontwerpbegroting 2012 in de vergadering op 12 december 2011 ter 
vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur. Tot deze datum bestaat de mogelijkheid een 
zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting kenbaar te maken. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Hoogachtend, 
namens het dagel bestuur van WVS-groep, 

^.F.J.M. Havermans, 
secretaris. 

Ingeschreven bij KvK Breda: 20160803 
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Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No. 11  2011 
begroting 2012 Dos. 26/45 A 

Aan het algemeen bestuur. 

In mei 2011 boden wij u de ontwerpbegroting 2012 van WVSgroep aan. Deze ontwerpbegroting sloot, on
danks een ombuiging van de rijksbezuiniging op de Wsw met € 1,3 miljoen door WVSgroep, met een ver
wacht verlies van ruim € 4 miljoen. In overleg met uw algemeen bestuur hebben wij deze ontwerpbegroting 
aan de negen deelnemende gemeenten toegezonden met het verzoek hierop hun zienswijze kenbaar te ma
ken. De deelnemende gemeenten gaven aan, met het oog op de financiële gevolgen hiervan voor de gemeen
ten, niet met deze ontwerpbegroting te kunnen instemmen. 

Tijdens uw ABvergadering op 8 juli 2011 is besloten de ontwerpbegroting 2012 (en de meerjarenramingen 
tot en met 2016) niet vast te stellen. Afgesproken werd dat een nieuwe ontwerpbegroting 2012 zal worden 
opgesteld die gestoeid is op 3 peilers, te weten kostenbesparingen, verhoging van de omzet uit de private 
markt en verhoging van de gemeentelijke omzet. Hierbij zal tevens nader worden ingegaan op de liquiditeits
situatie vanaf 2012 en de stand van zaken met betrekking tot het weerstandsvermogen. Het ligt hierbij in de 
bedoeling dat de nieuwe begroting 2012 vóór 1 januari 2012 wordt vastgesteld. 

Bijgaand bieden wij u aan de nieuwe ontwerpbegroting 2012 van WVSgroep. Deze nieuwe ontwerpbegro

ting sluit met een tekort van € 2,7 miljoen. 

Bij de presentatie van de vorige ontwerpbegroting hebben wij u reeds medegedeeld dat het verlies wordt ver
oorzaakt door de forse bezuiniging van de rijksoverheid op de rijkssubsidie Wsw. Door de bezuiniging op 
het rijksbudget Wsw ontvangt WVSgroep in 2012 ruim € 5,3 miljoen minder aan rijkssubsidie. Dit betreft 
de korting op de rijkssubsidie en de niet gecompenseerde CAOverplichtingen voor de SW. WVSgroep kan 
een dergelijke korting onmogelijk volledig compenseren door eigen bezuinigingen omdat het overgrote deel 
van de (loon)kosten voortvloeien uit (niet door WVSgroep te beïnvloeden) CAO verplichtingen en een ont
slagbescherming van de Wswdoelgroep. De Wswloonkosten bedragen in 2012 alleen al € 73,3 miljoen 
terwijl de rijkssubsidie is verlaagd naar € 62,6 miljoen in 2012. Daarnaast ondervindt WVSgroep ook de 
nadelige gevolgen van de economische crisis. WVSgroep probeert hieraan zo goed mogelijk het hoofd te 
bieden, maar de financiële resultaten blijven ook hierbij onder grote druk staan. Van de totale bezuiniging 
van € 5,3 miljoen op de Wswrijkssubsidie hebben we in de bijgaande nieuwe ontwerpbegroting 2012 € 2,6 
miljoen kunnen ombuigen. Bij het te lijf gaan van de hoge rijksbezuinigingen hanteert WVSgroep een be
leid dat is gebaseerd op 3 peilers: 

1. Er wordt fors gesneden in de kosten. Enkele voorbeelden: sedert 2009 zijn 17 vacatures voor regulier 
personeel niet meer ingevuld (besparing € 850.000, per jaar/ tot en met 2016 zullen nog eens 20 
vacatures voor regulier personeel niet meer worden ingevuld), tussen 2009 en 2011 zijn door organi
satorische aanpassingen twee directiefuncties komen te vervallen (besparing € 200.000, per jaar), er 
zijn nieuwe contracten afgesloten voor kopieermachines, mobiele telefonie en gas en electriciteit 
(besparing € 125.000, per jaar), aanschaf van milieudiesels ter vervanging van oude bedrijfsauto's 
(besparing € 15.000, per jaar), goedkopere kerstpakketten (besparing € 20.000, per jaar), bezuini
gingen binnen de afdeling Communicatie en het reduceren van sponsoractiviteiten en communica
tiemiddelen (besparing € 50.000, per jaar), het digitaal publiceren van het jaarverslag (besparing € 
5.000, per jaar), het zoveel mogelijk besparen op diverse eigen personele regelingen (besparing mi
nimaal € 100.000,), het gebruik maken van de WKRregeling (besparing € 100.000,) en het opti
maliseren van het gebruik van bedrijfsruimten (besparing € 50.000, per jaar). In 2011 zijn organisa
tieaanpassingen gerealiseerd om de indirecte kosten verder naar beneden te brengen. 

Ingeschreven bij KvK Breda: 20160803 



2. Er wordt alles aan gedaan om de opdrachtverlening uit de private markt daar waar mogelijk te ver
hogen. Enkele verliesgevende activiteiten zijn afgestoten en er wordt volop geïnvesteerd in contacten 
met private bedrijven en in ondernemerskringen. De private markt maakt op dit moment ca. 65 % uit 
van de totale omzet van WVS-groep. 

3. Aan de deelnemende gemeenten is verzocht bij hun opdrachtverlening zo veel mogelijk de voorkeur 
te geven aan het 'eigen' SW-bedrijf. WVS-groep heeft de gemeenten 'tools' aangereikt om op een zo 
eenvoudig mogelijke wijze opdrachten te kunnen gunnen aan WVS-groep (bijvoorbeeld via inbeste-
ding). Ook zijn de gemeenten gewezen op de mogelijkheden van social return bij inkoop van ge
meenten. Tijdens een informatieve bijeenkomst voor gemeentelijke inkopers en budgetverantwoor
delijkheden op 4 april jongstleden is nogmaals aandacht gevraagd voor de noodzaak van meer ge- _ 
meentelijke opdrachten. 

Bij het opstellen van de begroting 2012 is uitgegaan van een stijging van de toegevoegde waarde van 2 % 
(t.o.v. 2010) voor de afdelingen Diensten en Detacheringen.Voor Industrie is een groei voorzien van 1 %. 
Hiermee zouden de stijgende personeelskosten en de inflatie gedekt moeten worden. Voorts is in de begro
ting rekening gehouden met een stijging van de omzet van de deelnemende gemeenten van 2 %. De overige 
bedrijfskosten zijn met 2 % verminderd. Daarnaast stelt WVS-groep zich ten doel om € 500.000,- extra om
zet te realiseren. 
In de begroting 2012 is tevens rekening gehouden met een daling van de vaste gemeentelijke bijdrage ad 
€ 467,62 per Wsw-werknemer met 3 % over de jaren 2012 t/m 2014. De vaste gemeentelijke bijdrage over 
2012 bedraagt daarmee € 454,- per Wsw-werknemer. 
Ten opzichte van de in mei gepresenteerde ontwerpbegroting 2012 zijn 21 SE Wsw meer meegenomen op-
basis van de voorlopige taakstelling 2012 welke door Cedris bekend is gemaakt. Dit leidt tot een hogere om
zet en rijksbijdrage. De definitieve taakstelling van het minsterie van SZW wordt in november van dit jaar 
verwacht. Tevens wordt er rekening gehouden met een verdere afbouw van regulier personeel. 
Bij de opstelling van de begroting 2012 is er vanuit gegaan dat de negen bij WVS-groep aangesloten ge
meenten opnieuw de volledige Wsw-taakstelling aan WVS-groep zullen opdragen alsmede dat de rijkssubsi
die Wsw 2012 door de gemeenten volledig aan WVS-groep ter beschikking zal worden gesteld. Mocht dit 
onverhoopt niet het geval blijken te zijn, dan zullen wij de gevolgen hiervan doorrekenen en u indien nodig 
een begrotingswijziging ter vaststelling aanbieden. 

Weerstandsvermogen 
De vrij besteedbare algemene reserve van WVS-groep bedraagt per ultimo 2010 ruim € 4 miljoen. Voor het 
jaar 2011 wordt een verlies voorzien van € 3,7 miljoen (verwachting op basis van de resultaten over het P 
halfjaar 2011) en dit verlies zal in z'n geheel ten laste worden gebracht van de algemene reserve. Dit bete
kent dat er vanaf 2012 onvoldoende weerstandsvermogen aanwezig zal zijn om de toekomstige verliezen op 
te kunnen vangen. Dit betekent dat een exploitatietekort, conform het bepaalde in de gemeenschappelijke 
regeling (naar rato van het aantal Wsw-werknemers uit de gemeente), vanaf 2012 ten laste zou komen van de 
deelnemende gemeenten. 
Met het oog op de nijpende financiële huishouding van de gemeenten stellen wij echter voor om de bij 
WVS-groep nog aanwezige bestemmingsreserve ad € 2,9 miljoen ten behoeve van de vakantiegelden vrij te 
laten vallen en toe te voegen aan de algemene reserve zodat het begrote tekort over 2012 tóch ten laste van 
de algemene reserve kan worden gebracht. Wij hebben hierover advies gevraagd aan de accountant (Deloit-
te). De reactie van de accountant is voor u ter informatie bijgevoegd (./.). 

Met betrekking tot het weerstandsvermogen van WVS-groep is in 2005 door uw algemeen bestuur besloten 
dat ten aanzien van de vrij besteedbare algemene reserve van WVS-groep een bandbreedte in acht genomen 
moet worden van maximaal € 7,7 miljoen (daarboven keert WVS-groep eventuele positieve resultaten uit aan 
de deelnemende gemeenten) en minimaal € 2,9 miljoen (beneden dit bedrag dienen de gemeenten het ver
mogen aan te vullen). De genoemde bedragen zijn exclusief de bestemmingsreserve. Inclusief de bestem
mingsreserve is de bandbreedte € 10,5 miljoen (maximaal) en € 5,7 miljoen (minimaal). Aangezien de vrij 
besteedbare algemene reserve vanaf 2012 beneden de ondergrens van € 2,9 miljoen komt en gelet op het feit 
dat in regionaal verband is afgesproken dat verbonden partijen geacht worden zelf geen reserve meer aan te 
houden, stellen wij u voor de in 2005 afgesproken bandbreedte te schrappen. 



Liquiditeit 
Ultimo 2010 is 75 % van de activa van WVS-groep met vreemd vermogen (inclusief voorzieningen) gefi
nancierd. De waarde van de BNG-leningen bedraagt per ultimo 2010 ruim € 8 miljoen. Hierop wordt jaar
lijks € 8 ton afgelost. Gelet op de financieringsbehoefte, de ruimte binnen de Wet FIDO om kortlopende le
ningen aan te gaan en de ontwikkelingen op de rentemarkt is de verwachting dat er geen nieuwe langlopende 
leningen worden afgesloten. Het is nog steeds voordeliger om de financieringsbehoefte via kortlopend kre
diet te financieren dan via langlopende leningen. 
Als gevolg van de forse daling van de rijksbijdrage Wsw en de daardoor optredende verliezen zullen deze 
verliezen gefinancierd moeten worden op het moment dat deze verliezen optreden. Hierdoor zal de behoefte 
aan rekeningcourant krediet toenemen tot een niveau van 6 13 miljoen. In juli 2011 heeft uw algemeen be-
stuur in verband hiermee reeds besloten de faciliteit voor kasgeldleningen in 2011 bij de BNG te verhogen 
van e 5 miljoen naar € 10 miljoen. Ook voor 2012 zal de verhoogde faciliteit voor kasgeldleningen noodza
kelijk blijven. Een voorstel met betrekking tot de kredietfaciliteit voor het jaar 2012 zal u in december wor
den voorgelegd. 

U kunt er van uit gaan dat WVS-groep er alles aan zal doen om de verliezen zoveel mogelijk te beperken. 
Hierbij geldt, nogmaals, dat de deelnemende gemeenten zelf kunnen bijdragen in het terugdringen van het 
verlies door zoveel mogelijk opdrachten aan WVS-groep te gunnen! (en WVS-groep als liaison tussen ge
meenten en werkgevers in te zetten om mensen van bak naar baan te begeleiden). 

Het kabinet is voornemens vanaf 1 januari 2013 te komen met nieuwe wetgeving met betrekking tot mensen 
met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (de Wet werken naar vermogen). De gemeenten voeren hierin de 
regie. Het wordt voor de gemeenten daarom, ook met het oog op de toekomstige exploitatie en de rol van het 
eigen SW-bedrijf, hierbij uitermate belangrijk goede keuzes te maken. Omdat op dit moment nog niet bekend 
is hoe de uitvoering van de Wet werken naar vermogen er exact uit komt te zien, welke rol WVS-groep hier
in al dan niet Icrijgt toebedeeld en hoe de herstructurering van WVS-groep gestalte zal krijgen, is het niet 
mogelijk een enigszins op reële cijfers gebaseerde meerjarenraming vanaf 2013 op te stellen. Het is echter 
verplicht om een meerjarenraming in de begroting op te nemen. We hebben daarom een meerjarenraming 
2013 t/m 2015 opgenomen waarbij er van uit wordt gegaan dat de aangekondigde rijksbezuinigingen vanaf 
2013 doorgang vinden en WVS-groep uitsluitend de (huidige) Wet sociale werkvoorziening uitvoert. De 
daaruit voortvloeiende verliezen zullen (bij ongewijzigd beleid) moeten worden opgevangen door verder
gaande bezuinigingen, herstructurering van WVS-groep en hogere gemeentelijke bijdragen. 

Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijgevoegde begroting 
en de daarin opgenomen informatie. 

Wij stellen u voor: 
- de vaste gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2012 vast te stellen op € 454,- per geplaatste Wsw-
medewerker; 
- de bestemmingsreserve ad € 2,9 miljoen ten behoeve van de vakantiegelden vrij te laten vallen en toe te 
voegen aan de algemene reserve; 
- de begroting 2012 vast te stellen; 
- de op 25 april 2005 vastgestelde bandbreedte van de algemene reserve in te trekken, 
één en ander overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit. 

Roosendaal, 23 september 2011. 

Het dagelijks bestuur^an WVS-groep, 
de secretaris, / de voorzitter, 



W V S 
Hoofdkantoor 
Postbus 1130 

4700 BC Roosendaal 

Telefoon 0165-596 500 
Fax 0165- 561 263 
E-mail algemeen@wvsgroep.nl 

Het algemeen bestuur van WVS-groep; 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 23 september 2011, no. 11 - 2011; 

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS-groep; 

b e s l u i t : 

1. tot het betalen van een gemeentelijke bijdrage in het exploitatieresultaat van WVS-groep op basis van de 
begroting 2012 van WVS-groep. In de begroting 2012 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van 
€ 454,- per geplaatste Wsw-medewerker (overeenkomstig de verdeelsleutel zoals die is bepaald in de 
gemeenschappelijke regeling). De gemeentelijke bijdragen zullen door de gemeenten per kwartaal wor
den uitbetaald (voor de eerste maal over het V kwartaal 2012, medio januari 2012 en zo voort); 

2. de bestemmingsreserve ad € 2,9 miljoen ten behoeve van de vakantiegelden vrij te laten vallen en toe te 
voegen aan de algemene reserve; 

3. de begroting 2012 van WVS-groep vast te stellen, overeenkomstig de gewaarmerkte bijlage; 

4. de op 25 april 2005 vastgestelde bandbreedte van de algemene reserve in te trekken. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS-groep op 
12 december 2011. 

De secretaris. De voorzitter. 

P.F.J.M. Havermans drs. J.L.J. van Hal. 

Ingeschreven bij KvK Breda: 20160803 
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Hoofdstuk 1. Voorwoord algemeen directeur WVS-groep 

Het jaar 2012 wordt voor Gemeenten en WVS-groep weer een belangrijk jaar. De kabinetsplannen 
met kortingen op de Rijkssubsidie, de Wet Werken Naar Vermogen en een kwakkelende economie, 
dwingen ons om continue om naar meer ketenefficiency te kijken, zodat mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt tegen zo laag mogelijke kosten blijvend kunnen participeren. 
Dë~gröotste~bezuiniging voor gemeenten kan worden gerealiseerd als mensenzelf een-gedeelte van -
hun uitkering gaan terugverdienen. Hiervoor biedt ketensamenwerking met werkgevers en WVS-groep, 
als liaison tussen gemeenten en bedrijfsleven, veel kansen. 
De werkgroep van negen gemeenten is aan de slag om middels scenario's te komen tot een 
visie hoe de WWNV zal worden georganiseerd en welke positie WVS-groep hierbinnen gaat innemen. 
Er is weliswaar een meerjarenraming aan deze begroting toegevoegd (zie bijlage 7) maar het is pas 
mogelijk een maarjarenraming 2013 tot en met 2015 met reële cijfers op te stellen als er duidelijkheid 
is over de positie van WVS-groep bij invoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen na 1 januari 
2013. 

Op dit moment is bijna 66% van het SW-personeel van de WVS-groep werkzaam buiten de deur. 
De lijn uit het vorige beleidsplan "Van Binnen naar Buiten" is daarmee daadwerkelijk tot leven 
gekomen. Een beweging die aansluit bij de weg die de WWNV voor staat. 

WVS-groep speelt verder In op deze beweging door haar organisatie in te richten voor de 
begeleiding van een brede doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar ligt volgens ons 
in belangrijke mate de toekomst. Het gaat er niet alleen meer om SW-geïndiceerden aan een 
(gesubsidieerde) baan te helpen maar om eenieder die in staat is tot arbeid aan een (gesubsidieerde) 
baan te helpen. Samen met Accessio BV wordt de Arbeidsintegratie steeds verder ontwikkeld. 
Medewerkers worden steeds meer begeleid naar een arbeidsplaats in de reguliere markt of 
worden gedetacheerd c.q. begeleid te werk gesteld bij instellingen en bedrijven dan wel 
geplaatst in de groenvoorziening, de schoonmaak, bij businesspost en pakketservice en nog 
nieuw te ontwikkelen diensten-pakketten. Daarnaast zal de "Beschut Werken" omgeving een 
wezenlijk onderdeel blijven van onze organisatie. De intentie van de gemaakte dienstverlenings
overeenkomsten (DVO's) voor 2011 en 2012 moet leiden tot een intensievere samenwerking tussen 
gemeenten en WVS-groep om meer mensen succesvol te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. 
Tevens liggen daarmee veel kansen voor de gemeenten om in samenwerking met WVS-groep de 
keten te verkorten tussen uitkering en werk, waardoor ertegen lagere kosten meer mensen kunnen 
worden ontwikkeld naar een plaats op de arbeidsmarkt. 

Factoren die een bepalende rol spelen bij het al dan niet realiseren van de begroting van 2012 zijn: 

1. Subsidies 
2. Kostenbeheersing 
3. Algemene economische situatie 
4. Opbrengsten, toegevoegde waarde 
5. Invulling van de regie- en opdrachtgeversrol door de deelnemende gemeenten 

Ad 1. Subsidies. 
De begroting 2012 is gebaseerd op de aanname dat de subsidies naar beneden 
worden bijgesteld als gevolg van de bezuiningsplannen van het kabinet. Voor de vaste gemeentelijke 
bijdrage wordt uitgegaan van het bestaande niveau ad. € 467,62 per medewerker, verminderd met 
3 % per jaar voor 2012 ten opzichte van 2011 als gevolg van door gemeenten opgelegde korting op de 
gemeentelijke bijdrage. 
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Ad 2. Kostenbeheersing. 
WVS-groep is al geruime tijd bezig met een kostenbeheersings-programma. Ook voor 2012 
staan een aantal kostenreductieprogramma's op stapel. Uit het vergelijkende branche onderzoek 
van Cedris blijkt dat WVS-groep erg goed scoort in kostenbeheersing. Het beleid van WVS-groep 
blijft zeer uitdrukkelijk gericht op verdere kostenbeheersing. 

ad 3.'Algemene economische situaties  
Deze heeft sterke invloed op de resultaten. De economische situatie heeft bijvoorbeeld invloed op 
het aantal mensen die via groepsdetachering geplaatst worden bij andere werkgevers. De 
economische situatie heeft ook invloed op de absorptiebereidheid van bedrijven, gemeenten, non-
profitinstellingen om mensen te plaatsen voor begeleid werken en individuele detacheringen. 
Maar ook is de economische bedrijvigheid bepalend voor het uitbesteden van werk aan de divisie 
Industrie. 

ad 4. Opbrengsten, toegevoegde waarde. 
De stand van zaken in de economie heeft grote invloed op dit onden/verp. In tijden van hoog
conjunctuur wordt er meer werk uitbesteed aan de WVS-groep. In tijden van laagconjunctuur is 
het precies andersom. Contracten bij de divisie Diensten (Groen, e.d.) hebben daarnaast meestal 
lange dooriooptijden met weinig mogelijkheden voor tussentijdse verhogingen. Ook is er een 
risico dat contracten niet worden veriengd, eventueel worden opengebroken of zijn er faillissementen 
van opdrachtgevers. 

ad 5. Invulling van de regie- en opdrachtgeversrol door gemeenten. 
Een goede samenwerking met de gemeenten is van grote invloed op de resultaten van WVS-groep. 
Het verkrijgen van een positie van voorkeursleverancier bij alle deelnemende gemeenten en het 
kunnen maken van afspraken met betrekking tot de zg. contract compliance, zal het resultaat van 
WVS-groep duidelijk in positieve zin kunnen beïnvloeden. Als WVS-groep zullen we ons actief 
opstellen naar onze gemeenten om de huidige goede samenwerking nog meer te verbeteren. 
Het drastisch veriagen van de rijksbijdrage kan worden gecompenseerd door enerzijds verdere 
kostenbesparingen en anderzijds door hogere opbrengsten. Vooral bij dit laatste kunnen naast het 
bedrijfsleven ook gemeenten een belangrijke rol vervullen. In de begroting is rekening gehouden met 
een omzetverhoging van deelnemende gemeenten van 2 % per jaar voor 2012. (obv omzet 2010) 

Hoofdstuk 2. Financiële begroting en meerjarenraming 

2.1. Uitgangspunten begroting 2012 

Bij het opstellen van de begroting zijn - naast de werkelijke resultaten over 2010 en de interne 
werkbudgetten voor 2011 - de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

Toegevoegde waarde 
Voor de berekening van de toegevoegde waarde (TW) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- de TW dient voor geheel WVS-groep minimaal te groeien ter dekking van inflatie en toename 
van de personeelskosten. In de begroting 2012 is uitgegaan van een groei van 2,0 % per FTE SW 
per jaar ten opzichte van 2010 voorde afdelingen Diensten en Detacheringen. Voor Industrie is 
een groei van 1 % per jaar aangehouden. 

- In de begroting is rekening gehouden met een omzet verhoging van deelnemende gemeenten van 
gemiddeld 2 % per jaar voor 2012 ten opzichte van de omzet 2010. 

- er is een extra doelstelling voor de TW meegenomen van € 500.000. 
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R/7V(sfe//draae 
Er is voor 2012 rekening gehouden met een een rijksbijdrage van € 25.758 per S.E. Dit is gelijk aan 
2011. 

aantal S.E.'s 
rijksbijdrage per S.b. (€) 
rijksbijdrage in € x 1.000 

werkelijk 
2010 

budget 
2011 

begroot 
2012 

aantal S.E.'s 
rijksbijdrage per S.b. (€) 
rijksbijdrage in € x 1.000 

2.430 
27:080 
65.804 

2.440 
25:758 
62.850 

2.430 
25:758 
62.592 

De negatieve bedrijfsresultaten worden volledig veroorzaakt door een tekort op dekking van de 
loonkosten van SW-medewerkers door veriaging van de rijksbijdrage. 

Vaste en variabele bijdrage deelnemende gemeenten 
In de begroting 2012 is uitgegaan van een vaste gemeentelijke bijdrage van € 467,62 per SW-
medewerker minus 3 %. Basis is het aantal SW medewerkers op 1 januari 2011. Het gaat hierbij om 
de volgende aantallen: 

Bergen op Zoom 535 
Etten-Leur 304 
Halderberge 271 
Moerdijk 150 
Roosendaal 773 
Rucphen 341 
Steenbergen 133 
Woensdrecht 120 
Zundert 107 
Overige gemeenten ca. pm 

Totaal 2.734 personen 

e gemeentelijke bijdrage: € 1.240.119 a gerond € 1.240.000 voo 

aantal SW 
vaste gemeentelijke bijdrage in € 
vaste gemeentelijke bijdrage (€ x 1.000) 

werkelijk 
2010 

budget 
2011 

begroot 
2012 

aantal SW 
vaste gemeentelijke bijdrage in € 
vaste gemeentelijke bijdrage (€ x 1.000) 

2.697 
468 

1.261 

2.725 
468 

1.274 

2.734 
454 

1.240 

In de meerjarenraming 2013 -2015 is een variabele extra bijdrage van gemeenten opgenomen ter 
dekking van dreigende exploitatietekorten in de jaren 2013 -2015. 

Overige subsidies overheid 
Dit betreft voor 2010 de opbrengsten uit projecten afgesloten met deelnemende gemeenten of UWV 
om personen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, middels (arbeids)trainingen en 
- gewenning weer een kans op een reguliere baan te bieden. Vanaf 2011 zijn er geen opbrengsten 
uit dit soort projecten meegenomen. Voor 2012 is een bonus voor Begeleid Werken ad. € 120.000 
meegenomen. ( uitgestelde bonus over 2010). Daarnaast is er een provinciale subsidie van € 70.000 
opgenomen als bijdrage voor het vervoer op maat. 

Overige bedrijfsopbrengsten 
Dit betreft de doorberekening van de kosten van dienstveriening van WVS-groep aan de verbonden 
partijen, zoals WVS Schoonmaak VOF, Propeople Holding BV, Stichting Samenwerken, 
Stichting West Brabant Werkt en Accessio Reïntegratiediensten B.V. In de begroting is 
verondersteld dat de dienstveriening op hetzelfde niveau gehandhaafd blijft. 

pagina 5 van 23 



Begroting WVS-groep 2012 

V^VS^aaaai 
Personeelskosten SW 
Voor de berekening van de indexering van de lonen SW is rekening gehouden met gelijkblijvend 
loonniveau 2011. Stijgingen als gevolg van periodieken en overgang naar een hogere loonschaal, 
alsmede mogelijke stijgingen in sociale en/of pensioenlasten worden volledig gecompenseerd 
door de instroom van nieuwe medewerkers tegen minimumloon die de plaats innemen van oudere 
medewerkers (met hogere salarissen) die uitstromen. 

Overige personeelskosten SW 
De overige personeelskosten zijn gebaseerd op de kosten voor 2010 (€ 2,2 miljoen exclusief 
verstrekte subsidies Begeleid Werken). 

Loonkostensubsidie BW 
Er wordt uitgegaan van plaatsing van een dertigtal Begeleid Werkers bij Accessio Reïntegratie
diensten B.V. 

Salariskosten regulier personeel 
Parallel aan de afbouw van het aantal SW-medewerkers vindt afbouw plaats van regulier 
personeel. Ook bij regulier personeel vindt uitstroom plaats op basis van een pensioenleeftijd 
van 65 jaar. 

aantal ambt pers. 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
aantal Flexkompaan 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
totaal aantal regulier 

werkelijk 
2010 

budget 
2011 

begroot 
2012 

aantal ambt pers. 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
aantal Flexkompaan 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
totaal aantal regulier 

106,7 
64.642 
6.897 

106,8 
64.129 
6.849 

99,4 
65.091 
6.470 

aantal ambt pers. 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
aantal Flexkompaan 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
totaal aantal regulier 

78,0 
52.051 
4.060 

78,2 
56.867 
4.447 

79,4 
57.720 
4.583 

aantal ambt pers. 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
aantal Flexkompaan 
gem.loonsom (€) 
tot. Sal.kst.(€x1.000) 
totaal aantal regulier 184,7 185,0 178,8 
overige personeelskosten regulier personeel 
Totaal personeelskosten regulier 

419,0 377,0 368,0 overige personeelskosten regulier personeel 
Totaal personeelskosten regulier € 11.376 € 11.673 € 11.421 

Voor de berekening van de indexering van de salarissen regulier personeel is rekening gehouden 
met een loonstijging van 1,5% voor 2012 (ten opzichte van 2011). De overige personeelskosten 
stijgen met 1,0 % per jaar in deze periode. Eventuele effecten van 'dure' uitstroom ten opzichte van 
gemiddeld zijn niet in de begroting venwerkt. 

De overige personeelskosten regulier personeel (indirecte uitzendkrachten, reiskosten woon-werk 
studie- en overige kosten) bedragen voor 2012 € 368.000. Een daling van 12 % ten opzichte van 2010. 
In 2010 en 2011 is een uitgebreid studieprogramma voor het midden- en hoger kader uitgevoerd. 
Hierdoor zijn de studiekosten voor 2012 lager begroot. 

Afschriivingen 
De afschrijvingskosten voor 2012 zijn gebaseerd op een behoudend investerings
beleid. Alleen de hoogst noodzakelijke (vervangings)investeringen zijn opgenomen. Hierdoor 
zullen de afschrijvingskosten op termijn afnemen. 

Overige bedrijfskosten 
Continue worden de overige bedrijfskosten kritisch onderzocht op mogelijke besparingen. Nog altijd 
worden besparingen gerealiseerd. Dit is meegenomen in de begroting 2012. 
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2.2. Overzicht van baten en lasten 2010  2012. 

Het overzicht baten en lasten voor de jaren 2010  2012 laat met name het exploitatieresultaat voor 
gemeentelijke bijdrage zien. Ook wordt het totaal exploitatieresultaat gesplitst in het subsidie

resultaat (rijksbijdrage minus alle personeelskosten SW personeel) en het operationele resultaat. 
Dit overzicht is niet conform de eisen zoals gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording. 
In bijlage 1. is een overzicht opgenomen van baten en lasten wat hier wel aan voldoet. 

bedragen X €1:000~ 
werkelijk 

2010 
budget 
2011 

begroting 
2012 

Netto omzet derden 
Netto omzet deelnemende 

gemeenten 
Grond en hulpstoffen 

en uitbesteed werk 

Toegevoegde waarde 

Rijksbijdrage 

Overige subsidies overheid 

Totaal bijdrage overheden 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Totaal baten 

21.092 20.944 22.612 

7.760 7.760 8.074 

7.192 6.793 7.649 

21.660 21.911 23.037 

65.804 62.850 62.592 
390 190 170 

66.194 

1.984 

63.040 

2.063 

62.762 

2.057 

89.838 87.014 87.856 

Loonkosten SW 
Overige personeels kosten SW 
Verstrekte subsidies 
Totaal personeels kosten SW 

Kosten regulier personeel 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfs kosten 
Financieringskosten 
Subtotaal overige bedrijfskosten 

Subtotaal bedrijfskosten 

Resultaat voor gemeentelijke 
bijdrage en dividend 

Gemeentelijke bijdrage 
Ontvangen dividend 
Mutatie in reserves 

69.950 71.125 70.654 
2.200 2.044 2.113 

726 687 600 
72.876 73.856 73.367 

11.376 11.673 11.421 
1.926 2.060 2.009 
4.733 4.577 4.485 

491 476 548 
18.526 18.786 

91.402 92.642 

18.463 

91.830 

1.564 5.628 3.974 

1.261 1.274 1.240 
245 200 
366 

Totaal exploitatie resultaat 309 ■4.154 2.734 

Subsidieresultaat 
Operationeel resultaat 

7.072 
7.380 

11.006 
6.852 

10.775 
8.041 
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2.3. Financiële positie 

In bijlage 2. is de balans per ultimo opgenomen voor de jaren 2010-2012. In paragraaf 3.1. 
Weerstandsvermogen is een overzicht gegeven van 'jaariijks terugkerende arbeidskosten gerela
teerde verplichtingen'. Deze verplichtingen hebben een nadelige invloed op de financiële positie van 
de WVS-groep. 

2010 2011 2012 
2.305 1.281 1.650 
3.410 3.209 3.175 

Door het negatieve resultaat in de totale planperiode zal de financieringsbehoefte toenemen. Dit 
wordt enigszins gecompenseerd als gevolg van lagere investeringen in vaste activa ten 
opzichte van het verieden. De investeringen bedragen voor: 

vaste activa 
werkkapitaal 

Totaal investeringen 5.715 4.490 4.825 

Ultimo 2010 bedroegen de langlopende leningen, inclusief de aflossingsverplichting over 2011 
€ 8.092.000. Jaariijks wordt hierop € 816.000 afgelost. Om aan haar financieringsbehoefte te 
kunnen voldoen sluit WVS-groep rekening-courantkredieten en kasgeldleningen af Begroot wordt 
dat hiervoor € 8.555.000 nodig is in 2011. De behoefte aan korte termijn krediet neemt toe 
vanwege de jaariijks aflossingen op de leningen. Het rentepercentage voorde langlopende leningen 
bedraagt voor 2011 5,75 %. Voor rekeningcourant krediet wordt dit percentage begroot op 2 % 
en voor kasgeldleningen zelfs op 1,5 %. Met deze financieringswijze voldoet WVS-groep zowel 
aan de kasgeldlimiet als aan de norm voor het renterisico. In bijlage 3 is een overzicht van de 
langlopende en de kortlopende leningen gegeven voor de jaren 2010 - 2012. 

De voorzieningen die WVS-groep heeft gevormd hebben het karakter van een toekomstige 
financiële verplichting. Het betreffen hier voorzieningen in het kader van belastingverplichtingen, 
wachtgeldverplichtingen, pré-vutverplichtingen, dubieuze vorderingen en terug te betalen 
rijksbijdrage vanwege onderschrijding van de taakstelling. Verwacht wordt dat deze voorzieningen 
in de loop van de tijd worden afgewikkeld en dat er geen nieuwe voorzieningen bijkomen. In 
bijlage 4. is een overzicht gegeven van het verioop van de reserves en de voorzieningen voor de 
jaren 2010-2012. 

2.4. Risicoparagraaf 

Als risico's worden beschouwd alle redelijke voorzienbare risico's die niet in de begroting zijn 
verwerkt en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de omvang van de exploitatie, 
het exploitatieresultaat en het eigen vermogen van WVS-groep. 

Ondernemersrisico 
WVS-groep opereert op de commerciële markt door producten en diensten aan derden te leveren. 
Hierdoor heeft WVS-groep te maken met het normale ondernemersrisico zoals het debiteuren
en voorraadrisico. Door de verslechterende economische omstandigheden, die vanaf medio 2008 
in alle hevigheid zijn opgetreden is dit risico niette onderschatten. Opdrachten van enkele grote 
afnemers zijn weggevallen en zetten de TW van met name de industrieële activiteiten onder druk. 
Er is een ambitieuze omzetstijging in deze begroting voor 2012 voorzien. Het is nog maar de vraag 
of deze omzetstijging gerealiseerd kan worden. Het achterblijven van de TW van bijvoorbeeld 5 % 
levert direct een verlies op aan exploitatieresultaat van €1.150.000. 
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Opdrachten van deelnemende gemeenten 
Het streven is er op gericht naast omzetverhogingen bij het bedrijfsleven om ook het aandeel in de 
omzet van de deelnemende gemeenten te vergroten om daarmee de exploitatieveriiezen te 
verminderen. In de begroting 2012 is uitgegaan van een gemiddelde stijging van 2 % vanaf 2010. 
Voor 2012 betekent dit dus een stijging van 4 % ten opzichte van 2010. Indien deze 4 % stijging niet 
wordt gerealiseerd zal ook het exploitatieveriies verder toenemen. De opdrachten van deelnemende 
gemeenten leveren een belangrijk deel aan de omzet van WVS-groep. Indien dit aandeel met 4 % 
omhoog of'omlaag gaat betekentditeenverschil in exploitatieresultaat van ca: €300:000: 

Risico rijksbiidrage 
In de begroting is de afbouw van de rijksbijdrage meegenomen zoals deze door het ministerie 
wordt voorgesteld. Indien deze afbouw niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt, zullen de veriiezen 
van WVS-groep afnemen. 

Risico SW-lonen 
In de begroting 2012 is een gelijk loonnivo 2011 verondersteld. Indien de SW-lonen met 1 % stijgen 
betekent dit een een kostenstijging van ruim € 700.000. Vanaf 2010 vindt er geen compensatie meer 
plaats door het ministerie voor stijgende loonkosten. 

Risico lonen regulier personeel 
Het risico van kostenstijgingen voor het regulier personeel zijn minder groot dan voor het SW-
personeel. 1 % loonstijging voor regulier personeel betekent een kostenstijging van ca. € 114.000. 

Fiscale risico's 
Zoals het recente verieden heeft aangetoond kan een boekenonderzoek van de belastingdienst 
leiden tot naheffingen op het gebied van omzet -en loonbelasting. Door het onlangs gehouden 
boekenonderzoek is dit risico voor de nabije toekomst niet zo hoog meer. Uiteraard dient er 
continue bewaakt te worden dat de geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd. 

Rente risico's 
De totale activa bedragen ultimo 2010 € 28.222.000. Hiervan is bijna 75 % gefinancierd met 
vreemd vermogen. Een groot deel van dit vreemde vermogen is rentedragend. De aan het vreemde 
vermogen verbonden rentelasten leggen een claim op de exploitatiebegroting. Alle langlopende 
leningen hebben een vast rentepercentage over de gehele looptijd van de lening. Derhalve is het 
renterisico met betrekking tot de langlopende leningen nihil. Wijzigingen in de rentestand hebben 
derhalve geen gevolgen voor het exploitatieresultaat. Anders ligt dit voor de kortlopende leningen. 
De rente hierop is variabel en zullen de kosten hiervan fluctueren met wijzigingen in de rente
stand. Momenteel is de rente op een laag niveau. Indien de rentevoet met bijvoorbeeld 1 % zou 
stijgen betekent dat voor 2011 een stijging van de rentelast met ca.€ 85.000. 
Aangezien de rente voor kortlopende leningen lager is dan die voor langlopende leningen wordt 
de financieringsbehoefte ingevuld met kortlopend krediet. Indien er signalen komen dat deze 
situatie in korte en lange rente gaat wijzigingen zal WVS-groep hier adequaat op inspelen. 

Jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
Volgens het BBV dienen de verplichtingen die gerelateerd zijn aan de jaariijks terugkerende 
arbeidskosten niet als verplichting in de balans te worden opgenomen. Bij de beoordeling van 
het weerstandsvermogen van WVS-groep dienen ze wel te worden meegenomen. Deze 
verplichtingen worden in de begroting opgenomen op het moment dat ze tot betaling leiden. 
Het betreffen de volgende verplichtingen: 
- Verioftegoeden (waarde verioftegoeden ultimo 2010: € 2.640.000); Dit betekent niet dat er een 
enorm stuwmeer aanwezig is. Per SW-fte gaat het om gemiddeld 11 veriofdagen en bij reguliere 
medewerkers om gemiddeld 18 veriofdagen. 

- Verplichtingen aan (deels) actieve en niet-actieve medewerkers in het kader van gemeentelijke 
FPU-uitkeringen (waarde van deze verplichtingen voor uitkeringen die zijn ingegaan tot en met 2010: 
€ 129.000). Deze verplichtingen zijn als kosten regulier personeel in de begroting opgenomen. 
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Uitstroom van SW-kader 
De capaciteiten van de SW-instroom is sinds 1998 (invoering nieuwe Wet Sociale werkvoorziening) 
minder dan de gemiddelde SW-populatie van voor 1998. Dit betekent dat kaderfuncties die 
momenteel zijn ingevuld door SW-medewerkers in geval van vervanging door pensionering of 
anderszins, niet meer door SW-medewerkers kunnen worden ingevuld omdat bij de huidige 
instroom de benodigde capaciteiten hiervoor ontbreken. Dit betekent dat extra regulier personeel 
rnöëtlwöfdèlT^angetrakkën örridezè^ópéng^^^^ 
eventuele vacatures op een andere wijze in te vullen door herverdeling van taken maar dit is niet 
altijd mogelijk. 

Hoofdstuk 3. Overige begrotingsinformatie 

3.1. Weerstandsvermogen 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het vermogen van WVS-groep om risico's (zie paragraaf 
2.4) die niet in de begroting zijn venwerkt op te vangen door middel van financiële buffers, 
genoemd weerstandscapaciteit. De relatie tussen weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor 
geen voorzieningen zijn getroffen, wordt weerstandsvermogen genoemd. 

Als financiële buffer voor het opvangen van tegenvallers voortvloeiende uit de hiervoor genoemde 
risico's dienen de reserves (eigen vermogen); deze bedroegen per ultimo 2010 € 7.120.000. 
Daarnaast fungeren de deelnemende gemeenten als vangnet voor WVS-groep, doordat ze 
uiteindelijk - voorzover de reserves ontoereikend zijn - het exploitatietekort voor hun rekening 
nemen. In een bestuursbesluit is vastgelegd dat de bandbreedte voor de reserves minimaal 
€ 5.700.000 en maximaal € 10.500.000 bedraagt. Deze bedragen zijn inclusief de 
bestemmingsreserve. Vanaf 2012 is de bandbreedte afgeschaft. 

In verband met de invoering van het BBV (2004) is het niet meer toegestaan de vakantiegeld
verplichting als zodanig onder de schulden op te nemen. Deze verplichting wordt ondergebracht 
in een bestemmingsreserve als onderdeel van het eigen vermogen. Deze verplichting bedraagt 
ultimo 2010 € 2.926.000. Ter dekking van het begrote exploitatieveriies over 2012 wordt deze 
bestemmingsreserve eind 2011 toegevoegd aan de algemene reserve. Vanaf 2012 is er derhalve 
geen reservering meer voor vakantiegeldverplichtingen van alle medewerkers van WVS-groep. 

Conclusie weerstandsvermogen 
Een aantal financiële risico's die in het vorige hoofstuk zijn genoemd zijn verplichtingen die 
vroeg of laat ten laste van de exploitatierekening komen zoals de aan arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen die jaariijks terugkeren. Het huidige weerstandsvermogen, inclusief bestemmingsre
serves is voldoende om aan de verplichtingen toten met 2012 te kunnen voldoen. Vanaf 2013 is het 
weerstandsvermogen geheel opgegaan om de veriiezen uit 2011 en 2012 te dekken. Vanaf 2013 is er 
geen weerstandsvermogen meer aanwezig om de veriiezen vanaf 2013 op te kunnen vangen. Om een 
dreigend exploitatietekort op te vangen is een extra variabele gemeentelijke bijdrage vanaf 2013 
doorgevoerd. 
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3.2. Financiering 

De financieringsstructuur speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de financiële positie 
van WVS-groep. Ultimo 2010 is 75 % van de activa met vreemd vermogen (inclusief voorzieningen) 
gefinancierd. In bijlage 3. is een overzicht van de lang en kortlopende leningen voor de jaren 2010 
tot en met 2012 gegeven. De waarde van de BNG-leningen bedraagt ultimo 2010 € 8.092.000. 
Hierop wordt jaariijks € 816.000 afgelost. Gelet op de financieringsbehoefte, de ruimte binnen 
de wet FIDOom kortlopende leningen aan te gaan en de ontwikkelingen op de rentemarkt,-is  
de verwachting dat er geen nieuwe langlopende leningen worden afgesloten. Het is thans nog 
steeds voordeliger om de financieringsbehoefte via kortlopend krediet dan via de langlopende 
leningen te financieren. 

Door de daling van de rijksbijdrage en daardoor optredende veriiezen, zullen deze veriiezen 
gefinancierd moeten worden op het moment dat deze veriiezen optreden. Hierdoor is de behoefte 
aan rekeningcourantkrediet in 2011 toegenomen naar een niveau van € 13.000.000. 

3.3. Treasury 

In het financierings- en beleggingsbeleid van WVS-groep is vastgesteld dat de financierings- en 
beleggingsactiviteiten dienen ter ondersteuning van de reguliere taken van WVS-groep. De 
doelstelling is om de financieringskosten te minimaliseren en beleggingsopbrengsten te 
maximaliseren, binnen duidelijk vastgestelde risicokaders. De financiering gebeurt alleen in 
onderhandse geldleningen, kasgeldleningen en daggeldleningen in EUR. 

3.4. Bedrijfsvoering 

In het BBV zijn een aantal paragrafen verplicht gesteld. Een daarvan betreft de bedrijfsvoering. 
De bedrijfsvoeringsparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens 
omtrent de bedrijfsvoering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: personeel & organisatie, 
financieel beheer, bestuurssecretariaat en facilitaire dienstveriening. 

3.4.1. Personeel & organisatie 

In 2010 zijn verschillende onderwerpen met de ondernemingsraad besproken en in goed overieg 
afgerond. Ook in het Georganiseerd Overieg met de vakorganisaties zijn zaken uitvoerig aan de orde 
geweest en is over die onderwerpen overeenstemming bereikt. Bij deze vormen van overieg heeft een 
goede onderiinge afstemming tussen OR, GO en P&O plaats gehad in daartoe georganiseerd Technisch 
Beraad. Dit is een vruchtbare vorm van samenwerking gebleken. Langs die weg werden onderwerpen als 
beloningsbeleid, onafhankelijke functiewaarderingscommissie, nieuw Sociaal statuut uitvoerig besproken 
en dat heeft tot besluitvorming geleid. 

De volgende beleidsaspecten zullen in de planperiode aandacht krijgen: 
• kadertraining 
• ziekteverzuim en herstel 
• reïntegratiebeleid 
• Beloningsbeleid 
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3.4.2. Financieel beheer 

Het hoofd Financiën, Informatisering en Auditing is belast met het financieel beheer van de WVS-groep. 
Het hoofd FIA geeft leiding aan de centrale financiële administratie, de afdeling ICT en de afdeling 
Financial Audit. 

Centrale Financiële Administratie 
Deze afdeling bestaat uit de centrale financiële administratie en de loon- en salarisadministratie. Beide 
afdelingen zijn in het voorjaar 2007 verhuisd naar de Industriële vestiging te Bergen op Zoom. In 2009 is 
veel tijd besteed aan de invoering van een nieuwe salarissysteem, Talent & Salaris van DBS. Vanaf 1 
januari 2009 worden alle salarissen met behulp van dit nieuwe systeem uitbetaald. 
Inmiddels worden voor een aantal diverse organisaties tal van regelingen door de salarisadministratie 
uitgevoerd. In het kader van mogelijke kostenbesparingen kan de salarisadministratie ook voor 
deelnemende gemeenten en andere organisaties worden ingezet. 

ICT 
Naast de vele, gewone beheeractiviteiten worden in 2012 door de ICT afdeling belangrijke projecten 
voorbereid en uitgevoerd. Alle projecten zijn onderdeel van het informatieplan om tot een betere en 
moderne informatievoorziening te komen alsmede een geavanceerde Telecom. Het informatieplan is in 
lijn met de strategie van de WVS groep. De telecom en het beheer van de kopieerapparaten zijn ook tot 
het takenpakket van de ICT afdeling gaan behoren. 

• De implementatie van het nieuwe HRM pakket "Talent" heeft ertoe geleid dat per 1 januari 
2009 alle gebruikers met het nieuwe systeem kunnen werken; in 2012 wordt dit verder 
geoptimaliseerd. 

• Voor Baan 6 hebben aanvullende instructies en workshops plaatsgevonden zodat de 
gebruikers nog beter met het systeem overweg kunnen. Als gevolg van het samenvoegen van 
drie divisies tot één werkbedrijf vinden er vereenvoudigingen en efficiencyverbeteringen 
plaats. 

• Office 2003 wordt eind 2011 vervangen door Office 2010 
• Met het management informatiesysteem en het datawarehouse wordt verdere invulling 

gegeven aan de wensen m.b.t. de stuurinformatie en wordt een update uitgevoerd m.b.t Baan 
6; 

• Implementatie Infoland ter vervanging van SDW. In 2012 verdere optimalisering. 
• Ook werd onderzoek gedaan naar een gebruikersvriendelijke rapportage tooi; 
• Het project modernisering telecom leidde tot: 

► wijziging van de lijnverbindingen 
► vernieuwing van de"vaste" telefonie door toepassing van VoIP op alle lokaties. 
► de mobiele telefonie werd volledig ondergebracht bij T-Mobile. 

De iCT-afdeling van WVS-groep heeft in de loop der tijd veel ervaring en expertise opgedaan in de 
toepassing van moderne ICT-technology. In het kader van mogelijke kostenbesparingen kan deze 
kennis en ervaring worden ingezet voor deelnemende gemeenten en andere organisaties. 

Financial Auditing 
Vanaf 1 mei 2008 is een nieuwe start gemaakt met de interne financiële audits. In overieg met de externe 
accountant is gekozen voor een iets andere opzet van de controlewerkzaamheden. De uitgevoerde 
werkzaamheden bieden een basis voor de controlewerkzaamheden van de externe accountant. De 
ambitie voor 2012 is de financiële auditfunctie meer te structureren en in te bedden in de organisatie. 
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3.4.3. Bestuurssecretariaat 

Concernafdeling Bestuurssecretariaat 
De concernafdeling Bestuurssecretariaat bestaat uit de afdelingen Communicatie, Documentaire 
Informatievoorziening en Directiesecretariaat. Deze drie afdelingen hebben ieder hun eigen takenpakket 
(zie hierna). Daarnaast biedt de afdeling ondersteuning aan het algemeen en dagelijks bestuur, de 
bezvva'ars"chriftèncömmissië7"deklachten^&~gès"chillencömmissië7de algemene"^ 
aandeelhouders van de holding BV en dochterondernemingen, alsmede aan de Raad van 
Commissarissen van de holding BV. Tevens biedt het Bestuurssecretariaat juridische ondersteuning aan 
het totale concern. 

Afdeling Communicatie 
De afdeling Communicatie geeft uitvoering aan het in- en extern communicatiebeleid en ondersteunt de 
divisies op het vlak van marketingcommunicatie. In het MT is inmiddels het communicatie-beleidsplan 
2011 - 2014 vastgesteld. In het beleidsplan wordt voortgeborduurd op de inmiddels geïmplementeerde 
acties met betrekking tot de interne communicatie. Daarnaast zal de komende jaren bij het 
communicatiebeleid vooral het accent liggen op de optimalisering van het externe communicatiebeleid en 
kostenreducering. 

Afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV} 
De afdeling DIV is verantwoordelijk voor het archiefbeheer, de in- en uitgaande post en de bibliotheek. 
De komende jaren zal vooral gewerkt worden aan een verdere digitalisering van het archiefbeheer en 
personeelsdossiers. 

Afdeling Directiesecretariaat 
De afdeling Directiesecretariaat houdt zich bezig met de secretariële ondersteuning van de algemeen 
directeur en de overige leden van het managementteam. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk 
voor de receptie en de telefooncentrale op het (hoofd)kantoor aan de Bosstraat 81 te Roosendaal. Voor 
het jaar 2012 worden geen specifieke veranderingen verwacht. 

3.4.4. Facilitaire dienstverlening. 

De facilitaire dienstveriening bestaat, na de reorganisatie van centrale diensten, uit de volgende 
activiteiten: Inkoop, gebouwenbeheer en de catering / kantine in de Bosstraat 81. De vacature voor de 
functie van facilitair manager wordt niet ingevuld. Er wordt gekeken naar een verdere optimalisatie van 
de facilitaire dienstveriening. 

Inkoop 
Inkoop is met name verantwoordelijk voor het afsluiten van raamcontracten met leveranciers en erop toe 
te zien dat inkoopactiviteiten volgens de vastgestelde procedures veriopen. Bij Inkoop hebben 
besparingsacties plaats gevonden. Er zijn nieuwe contracten afgesloten ondermeer voor electriciteits-
leveranties, telefonie en kopieermachines. Daarnaast zijn er trajecten opgestart voor de inkoop van 
ondermeer multifunctionals en werkkleding. Daarnaast is er een planning gemaakt voor de aanpak van 
het leveranciersbestand in 2011 om een grotere besparing te kunnen realiseren voor WVS-groep. 

Gebouwenbeheer 
De afdeling gebouwenbeheer is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de bedrijfspanden 
in eigendom van WVS-groep. Tevens is zij verantwoordelijk voor alle wijzigingen en aanpassingen die 
plaats moeten vinden. 

Catering / kantine Bosstraat 81 
Dit betreft de kantine in de Bosstraat 81. De overige kantines vallen onder verantwoordelijkheid van de 
lokale vestigingen, waarin ze zijn gehuisvest. Alle formele en informele bijeenkomsten worden door eigen 
catering verzorgd in plaats van externe catering. 
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3.5. Onderhoud kapitaalgoederen 

Voor de bedrijfspanden is er in 2009 een meerjarig onderhoudsplan gemaakt. Hierin zijn alle mogelijk 
voorkomende onderhoudsactiviteiten opgenomen. Afschrijving vindt plaats op basis van de zg. 
componentenbenadering. Hierbij wordt afgeschreven op basis van de samenstellende delen van het 
kapitaalgoed. De uitgaven voor de te onderscheiden samenstellende delen worden afzonderiijk verwerkt 
en afgeschrevenrDe opsplitsing in componenten wordt bepaaldaan de handvan de economische"/ 
technische levensduur. Bij de componentenbenadering is er geen sprake van levensduurveriengend 
groot onderhoud van het actief als geheel, maar van vervanging van de be-treffende componenten en is 
het vormen van een voorziening voor groot onderhoud niet aan de orde. 
De Industriële bedrijfspanden zijn gebouwd in 1994, 1999 en 2000 en worden goed onderhouden. 

3.6. Verbonden partijen 

Propeople Holding B.V. 
Op 29 maart 2007 is een zg. holding company opgericht, genaamd Propeople Holding B.V. In de 
nieuwe strategie is besloten nieuwe werksoorten te zoeken die passen bij de nieuwe instroom van 
SW-medewerkers. Ook is besloten om werksoorten die niet meer passend zijn af te stoten, c.q. 
te beëindigen met name daar waar de resultaten sterk veriiesgevend zijn. Om nu flexibel in te 
kunnen spelen op alleriei mogelijkheden die zich voor kunnen doen is het plan ontwikkeld en 
uitgevoerd een zg. holding company op te richten. Begin 2007 zijn de aandelen van 
Accessio Reïntegratiediensten B.V. en Flexkompaan B.V. van WVS-groep overgedragen aan 
Propeople Holding B.V. tegen de intrinsieke waarde. 

In de nabije toekomst zullen meer samenwerkingsverbanden hun beslag krijgen. Te 
denken valt hierbij onder andere aan activiteiten op het gebied van de postbezorging en de groen
voorziening. Algehele doelstelling van deze samenwerkingsverbanden blijft behoud van werk
gelegenheid voor de SW-doelgroep. 

Naam Propeople Holding B.V. 
Vestigingsplaats Roosendaal 
Openbaar belang Het oprichten en het besturen van ondernemingen en vennootschappen en het op 

enigeriei andere wijze daarin deelnemen met als doel om in voorkomende 
gevallen gebruik te kunnen maken van private samenwerking voor het scheppen 
en behouden van werkgelegenheid voor de doelgroep. 

Belang WVS-groep WVS-groep is 100 % aandeelhouder 
Eigen vermogen begin 2010 € 320.000 en eind 2010 € 385.000 
Vreemd lang 

vermogen begin 2010 € 1.209.000 en eind 2010 € 1.209.000. 
Resultaat 2010 €311.000 (2009: €282.000) 
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Accessio Reïntegratiediensten B.V. 
Accessio Reïntegratiediensten B.V. is opgericht op 9 april 2002 en is een 100 % dochtervan 
Propeople Holding B.V. De doelstelling van Accessio is voornamelijk het bevorderen van toe
treding tot de arbeidsmarkt van personen, die in de toetreding dan wel in de doorstroming binnen 
die markt worden belemmerd of die kampen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 
Ook heeft Accessio als doe! het realiseren van reïntegratieprojecten en - trajecten. Het geplaatst 
kapitaal bedraagt €18:200: ^ " ; 
Accessio verieent ook diensten aan WVS-groep in het kader van Begeleid Werken. Voor 2012 
is aangenomen dat Accessio 30 BW-plaatsen realiseert per jaar. 

Naam Accessio Reïntegratiediensten B.V. 
Vestigingsplaats Roosendaal 
Openbaar belang Het bevorderen van toetreding tot de arbeidsmarkt van personen, die in de 

toetreding dan wel in de doorstroming binnen die markt worden belemmerd of die 
kampen met met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Ook heeft 
Accessio als doel het realiseren van reïntegratieprojecten en -trajecten. 

Belang WVS-groep WVS-groep is indirect via Propeople Holding B.V. 100 % aandeelhouder 
Eigen vermogen begin 2010 € 1.567.000 en eind 2010 € 1.544.000 
Vreemd lang 

vermogen geen 
Resultaat 2010 €298.000 (2009: €321.000) 

Flexkompaan B.V. 
Op 1 maart 2005 is Flexkompaan B.V. opgericht door WVS-groep. Begin 2007 zijn de aandelen 
overgedragen aan Propeople Holding B.V. tegen de intrinsieke waarde. 

Naam Flexkompaan B.V. 
Vestigingsplaats Roosendaal 
Openbaar belang Het detacheren van regulier personeel bij WVS-groep. 
Belang WVS-groep WVS-groep is indirect via Propeople Holding B.V. 100 % aandeelhouder 
Eigen vermogen begin 2010 € 26.000 en eind 2010 € 26.000 
Vreemd lang 

vermogen geen 
Resultaat 2010 € 25 (2009: €1.340) 

WVS Facilitair B.V. 
Op 18 juni 2009 is WVS Facilitair B.V. opgericht door Propeople Holding B.V. WVS Facilitair B.V. 
heeft samen met Vebego Internationaal B.V. een Vennootschap onder firma "WVS Schoonmaak" 
opgericht, waarin beide partijen voor 50 % deelnemen. 

Naam WVS Faciltair B.V. 
Vestigingsplaats Roosendaal 
Openbaar belang Het scheppen van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (o.a. WWNV) 
Belang WVS-groep WVS-groep is indirect via Propeople Holding B.V. 100 % aandeelhouder 
Eigen vermogen begin 2010 € 55.000 en eind 2010 € 142.000 
Vreemd lang 

vermogen € 100.000 
Resultaat 2010 € 87.000 ( 2009: € 37.000) 
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WVS Schoonmaak Vennootschap onder firma 
WVS-groep heeft samen met VEBEGO een samenwerkingsverband aangegaan om schoonmaak-
activiteiten te gaan uitvoeren. Hiertoe is per 1 juli 2009 het vennootschap onder firma " WVS 
Schoonmaak " opgericht. Via de nieuw opgerichte BV" WVS Facilitair B.V." heeft WVS-
groep hierin een 50 % belang. VEBEGO heeft hiervoor een goodwill van ca. € 345.000 betaald. 

Naam' 
Vestigingsplaats 
Openbaar belang 

Belang WVS-groep 
Eigen vermogen 
Vreemd lang 

vermogen 
Resultaat 2010 

WVS Schoonmaak Vof 
Roosendaal 
Het behoud en vergroten van arbeisplaatsen voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt middels het uitvoeren van schoonmaakactiviteiten. 
WVS-groep is indirect via Propeople Holding B.V. 50 % vennoot 
begin 2010 € 278.000 en eind 2010 € 460.000 

geen 
€182.000 (2009: €78.000) 
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Bijlage 1. Resultatenrekening 2010  2012 (x € 1.000) cf BBV 

Baten 

werkelijk 
2010 

begroting 
2011 

28.704 
0 

6.793 
21.911 

begroting 
2012 

Netto omzet 
Mutatie voorraad GR en OHW 
Grond en hulpstoffen en 

Toegevoegde waarde 

28.852 
18 

7.210 
21.660 

begroting 
2011 

28.704 
0 

6.793 
21.911 

30.686 
0 

7.649 
23.037 

Bijdrage overheden 
Overige opbrengsten 

67.456 
1.984 

64.314 
2.063 

64.002 
2.057 

Subtotaal 69.440 66.377 66.059 

Totaal baten 91.100 88.288 89.096 

Lasten 

Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfskosten 

Totaal bedrijfskosten 

Resultaat uit gewone bedrijfs

uitoefening voor rente 

Rentebaten en  lasten 

Resultaat uit gewone bedrijfs

uitoefening 

Resultaat verbonden partijen 

Resultaat voor mutaties reserves 

Mutaties reserves 

Exploitatieresultaat / resultaat 
na mutaties reserves 

84.252 
1.926 
4.733 

85.529 
2.060 
4.577 

84.788 
2.009 
4.485 

90.911 92.166 91.282 

189 

491 

3.878 

476 

2.186 

548 

302 

245 

4.354 

200 

■2.734 

0 

57 

366 

4.154 

0 

2.734 

0 

309 4.154 2.734 
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bijlage 2: Balans 2010 - 2012 ( x€ 1.000) 

stand per ultimo 

Activa 
Vaste activa: 
Materiële activa 
Financiële activa 

Totaal vaste activa 

Vlotende activa: 
Voorraden 
Vorderingen 
Overiopende activa 
Liquide middelen 

Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Passiva 
Eigen vermogen: 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserve 
Storting gemeenten 
Nog te bestemmen resultaat 
Totaal eigen vermogen 

Voorzieningen 

Langlopende leningen 

Kortlopende schulden: 
Crediteuren 
Rekeningcourantkrediet 
Kasgeldleningen 
Overige schulden 
Overlopende passiva 

Totaal kortlopende schulden 

Totaal passiva 

eigen vermogen in % van totaal vermogen 

werkkapitaal 

2010 2011 2012 

19.954 19.296 18.688 
1.327 1.327 1.327 

21.281 20.623 20.015 

1.098 1.000 1.000 
4.569 4.500 4.500 

712 700 700 
562 200 200 

6.941 6.400 6.400 

28.222 27.023 26.415 

3.886 7.121 2.966 
2.926 0 

309 -4.154 -2.734 
7.121 2.966 233 

245 245 245 

8.092 7.276 6.460 

2.257 2.291 2.325 
3.631 5.590 4.497 
3.500 5.000 9.000 
2.395 2.400 2.400 

981 1.255 1.255 

12.764 16.536 19.477 

28.222 27.023 26.415 

25,2 11,0 0,9 

3.410 3.209 3.175 
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bijlage 3: Overzicht van langlopende leningen en RC-krediet 

Leningen o/g (in € x 1.000): 

-verstrekt 
door 

—rente-
% 

-verstrekt 
door omschrijving hoofdsom looptijd 

—rente-
% 

BNG len 88640 2.855 1999/2012 4,75 
BNG len 88641 1.715 1999/2017 5,05 
BNG len 90545 4.538 1999/2024 6,09 
BNG len 91109 4.538 2001/2025 6,05 
BNG len 95110 

sub-totaal 

2.700 

16.346 

2002/2023 5,33 

leningen o/g: 
stand per ultimo 

Kasgeldleningen 
stand per ultimo 

Rekening-courant krediet: 
stand per ultimo 

Lening u/g: (Propeople Holding B.V.) 
stand per ultimo 
(In 2011 is een deel van de lening afgelost) 

Lening u/g: (WVS Facilitair B.V.) 
stand per ultimo 

Saldo geleend - uitgeleend 

werkelijk begroot 
2010 2011 

8.092 7.276 

3.500 5.000 

3.631 5.590 

1.209 1.209 

100 100 

13.914 16.557 

begroot 
2012 

6.460 

9.000 

4.497 

1.000 

100 

18.857 

Rentebaten en- kosten: 
leningen o/g 
kasgeldleningen 
RC-krediet 
- extra doelstelling 
lening u/g 
Rente lasten totaal 

leningen o/g 
kasgeldleningen 
RC-krediet 
lening u/g 
totaal gemiddeld rente % 

500 455 411 
25 50 135 
18 249 90 

-44 
-52 -52 -44 
491 702 548 

5,72 5,75 5,78 
0,5 1 1,5 

1 1,5 2 
4 4 4 

3,53 4,24 2,91 
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Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen (x € 1.000) 

omschrijving 
ultimo 

Reserves: 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserve 
Storting gemeente 
Nog te bestemmen resultaat 

Totaal reserves 

Voorzieningen: 

Wachtgeldverplichtingen 
Pré-vut verplichtingen 
Backservice verplichtingen 
Belastingverplichtingen 
Voorziening claim R 

Voorziening rijkssubsidie 

Totaal voorzieningen  

Totaal reserves en voorzieningen 

2010 

3.886 
2.926 

308 

7.120 

41 
O 
1 
O 

81 

122 

245 

2011 

7.365 

7.120 

-4.154 

2.966 

42 
O 
O 

81 

122 

245 

3.211 

2012 

2.966 
O 

-2.734 

232 

42 
O 
O 

81 

122 

245 

477 

Eind 2011 wordt de bestemmingreserve, als gevolg van een besluit van het bestuur 
toegevoegd aan de algemene reserve. 

Met ingang van 2012 is de bandbreedte voor het eigen vermogen afgeschaft. 
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Bijlage 5: overzicht van investeringen in vaste activa 

PM Afschrijvingskosten 

in € x 1.000 2010 2011 2012 

0 Grond 0 0 0 
Voorzieningen aan terreinen 73 0 0 
Gebouwen 159 7 200 
Installaties 244 198 150 
Machines 453 296 200 
Automatisering 611 173 350 
Inventarissen 77 13 50 
Vervoermiddelen 688 575 600 
Projecten in uitvoering 0 19 100 
Overige 

Totaal investeringen 

0 0 0 Overige 

Totaal investeringen 2.305 1.281 1.650 

-1.926 -2.060 -2.009 
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bijlage 6: Begeleid Werken 

bedragen in € x 1.000 2010 2011 2012 

qemiddeld SW in SE's: 
36 34 30 - begeleid werken 36 34 30 

Totaal Rijksbijdrage per SE 27.080 25.758 25.758 

Rijksbijdrage in € x 1.000 983 886 773 

Kosten: 

Ontwikkeling & beg. (extern) 
Loonkostensubsidie -726 -688 -600 
Werkplekaanpassing & scholing 
Totaal directe kosten 
Werkplekaanpassing & scholing 
Totaal directe kosten -726 -688 -600 

Resultaat voor algemene / 
overheadkosten 257 198 173 
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werkeiijk 
2010 

budget 
2011 

begroting 
2012 

raming 
2013 

raming 
2014 

raming 
2015 Algemeen 

Netto omzet derden 
Netto omzet deelnemende 

gemeenten 
Grond- en hulpstoffen 
en uitbesteed werk 

Toegevoegde waarde 

Rijksbijdrage 

Overige subsidies overheid 

Totaal bijdrage overheden 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Totaal baten 

Loonkosten SW 
Overige personeels kosten SW 
Verstrekte subsidies 
Totaal personeels kosten SW 
Kosten regulier personeel 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfs kosten 
Financieringskosten 
Sub-totaal overige bedrijfskosten 

Sub-totaal bedrijfskosten 

Resultaat voor gemeentelijke 
bijdrage en dividend 

Vaste Gemeentelijke bijdrage 
Variabele Gemeentelijke bijdrage 
Ontvangen dividend 
Mutatie in reserves 

Totaal exploitatie resultaat 

Subsidieresultaat 
Operationeel resultaat 

21.092 20.944 22.612 22.170 21.557 20.974 

7.760 7.760 8.074 8.235 8.400 8.568 

-7.192 -6.793 -7.649 -7.467 -7.364 -7.197 

21.660 21.911 23.037 22.938 22.593 22.345 

65.804 62.850 62.592 61.475 59.554 57.766 
390 190 170 70 70 70 

66.194 

1.984 

-18.526 

309 

63.040 

2.063 

62.762 

2.057 

89.838 87.014 87.856 

-18.786 -18.463 

-91.402 -92.642 -91.830 

-4.154 -2.734 

-7.072 -11.006 -10.775 
7.380 6.852 8.041 

61.545 

2.057 

59.624 

2.057 

-18.368 -18.181 

-10.564 
10.564 

-10.205 
10.205 

57.836 

2.057 

86.540 84.274 82.238 

-69.950 -71.125 -70.654 -69.359 -67.111 -65.016 
-2.200 -2.044 -2.113 -2.080 -2.048 -2.018 

-726 -687 -600 -600 -600 -600 
-72.876 -73.856 -73.367 -72.039 -69.759 -67.634 

-11.376 -11.673 -11.421 -11.441 -11.366 -11.021 
-1.926 -2.060 -2.009 -1.958 -1.909 -1.862 
-4.733 -4.577 -4.485 -4.396 -4.308 -4.222 

-491 -476 -548 -573 -598 -623 
-17.728 

-90.407 -87.940 -85.362 

1.564 -5.628 -3.974 -3.867 -3.666 -3.124 

1.261 1.274 1.240 1.192 1.124 1.095 
2.675 2.542 2.029 

245 200 
366 

-9.868 
9.868 

Het kabinet is voornemens vanaf 1 januari 2013 te komen met nieuwe 
wetgeving met betrekking tot mensen met een (grote) afstand tot de 
arbeidsmarkt (de Wet werken naar vermogen). De gemeenten voeren 
hierin de regie. Het wordt voor de gemeenten daarom, ook met het oog 
op de toekomstige exploitatie en de rol van het eigen SW-bedrijf, hierbij 
uitermate belangrijk goede keuzes te maken. Omdat op dit moment nog 
niet bekend Is hoe de uitvoering van de Wet werken naar vermogen er 
exact uit komt te zien, welke rol WVS-groep hierin al dan niet krijgt 
toebedeeld en hoe de herstructurering van WVSjgroep gestalte zal krijgen, 
is het niet mogelijk een enigszins op reële cijfers gebaseerde meerjaren
raming vanaf 2013 op te stellen. Het is echter verplicht om een meerjaren
raming in de begroting op te nemen. We hebben |daarom een meerjaren
raming 2013 tot en met 2015 opgenomen waarbij er van uit wordt gegaan 
dat de aangekondigde rijksbezuinigingen vanaf 2013 doorgang vinden en 
WVS-groep uitsluitend de (huidige) Wet sociale werkvoorziening uitvoert. 
De daaruit voortvloeiende verliezen zullen ( bij ongewijzigd beleid) moeten 
worden opgevangen door verdergaande bezuinigingen, herstructurering van 
WVS-groep en hogere gemeentelijke bijdragen. 

uitgangspunten meerjarenraming: 

- normale uitstroom SW + regulier \ 
- géén instroom SW 
- omzetstijging + 2 % per jaar per fte SW | 
- rijksbijdrage blijft op nivo 2012 ! 
- vaste gemeentelijk bijdrage daalt met 3 % per jaar 
- overige opbrengsten blijven constant 
- loonkosten SW per fte stijgen niet 
- kosten regulier personeel stijgen met 1,5 % per jaar per fte. 
- afschrijvingen nemen af door lagere investeringen 
- overige bedrijfskosten nemen af I 
- financieringskosten nemen iets toe vanwege oplopende rentevoet 
- ter dekking van een dreigend exploitatietekort is een extra variabele 

bijdrage van gemeenten opgenomen 
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Uw kenmeri< 

Geachte heer Havermans, 

Vorige week hebben wij met u gesproken over de bestemmtngsreserve "vakantiegeld" die een 
onderdeel vormt van het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling WVS Groep per 
ultimo 2010. 

U heeft ons de vraag gesteld of en onder welke voorwaarden er mogelijkheden zijn deze reserve 
aan te wenden voor ander doeleinden dan de oorspronkelijke bestemming. 

In deze notitie gaan wij hier nader op in. 

Inleiding 

De werknemers van de WVS Groep (zowel ambtelijk als WSW) ontvangen op grond van de 
geldende arbeidsvoorwaarden vakantiegeld. Dit vakantiegeld wordt uitbetaald in mei, of bij een 
(eerdere) uitdiensttreding van een medewerker. 

Het vakantiegeld wordt gedurende het jaar opgebouwd. Dit betekent dat er op balansdatum voor 
de WVS-Groep een verplichting bestaat van 7/12^ van het in mei van het volgende jaar uit te 
betalen vakantiegeld. 

Volgens de geldende verslaggevingsregels (en specifiek artikel 44 lid 3 van het BBV) mag een 
dergelijke verplichting niet in de balans (als schuld) worden verwerkt. Dit in tegenstelling tot de 
verslaggevingsregels (BW 2 titel 9) zoals die gelden voor (bijvoorbeeld) B.V.'s en N.V.'s. 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte 
Nederland, november 2010' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 
van toepassing. 
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 24362853. 

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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WVS Groep heeft in het verleden besloten om de per balansdatum opgebouwde verplichting toch 
tot uitdmkking te laten komen in de balans, door het vormen van de bestemmingsreserve 
vakantiegeld. 

Dit is toegestaan, omdat er geen sprake van verwerking als schuld. De bestemmingsreserve 
vormt immers een onderdeel van het eigen vermogen. Het staat het algemeen bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling vrij om tot de vorming van bestemmingsreserves te besluiten. 

Aanwending van de bestemmingsreserve voor andere doeleinden 

Het algemeen bestuur van de WVS Groep is bevoegd tot het nemen van besluiten tot het vormen 
of aanwenden van reserves. 

Dit betekent ook dat het algemeen bestuur (bijvoorbeeld) kan besluiten de doelstelling van de 
bestemmingsreserve vakantiegeld te wijzigen of de bestemmingsreserve op te heffen en het saldo 
toe te voegen aan de algemene reserve van de WVS-Groep. Vervolgens kan dit bedrag worden 
aangewend ter dekking van eventuele nadelige saldi. 

De verslaggevingsregels kennen hiervoor geen beperkingen. 

Overige aspecten 

Bij de afweging of tot "herbestemming" van de reserve wordt overgegaan, is het naar onze 
mening raadzaam de volgende aspecten in ogenschouw te nemen: 

• WVS Groep opereert (binnen haar wettelijke taak) als een onderneming en hanteert zoveel 
mogelijk bedrijfseconomische principes in haar bedrijfsvoering. Dit is één van de motieven 
geweest voor het in de balans zichtbaar maken van de opgebouwde vakantiegeldverplichting, 
zoals een reguliere onderneming dat ook doet. Het opheffen van de bestemmingsreserve zou 
in zekere zin een wijziging van dit principe inhouden. 

• Op enig moment kan de situatie ontstaan dat medewerkers van de WVS-Groep worden 
"overgenomen" door derde partijen, zoals gemeenten of bedrijven, of de WSW-populatie fors 
krimpt. Eén en ander is bijvoorbeeld aan de orde bij liquidatie van de WVS-Groep of, minder 
vergaand, bij overheveling van activiteiten. 

Afhankelijk van de situatie zal de WVS Groep op dat moment waarschijnlijk het vakantiegeld 
met de medewerkers moeten afrekenen, dan wel moeten vergoeden aan de partij die de op dat 
moment bestaande verplichting aan de werknemers overneemt. Het is niet waarschijnlijk dat 
de overnemende partij hiervoor op andere wijze financiering zal ontvangen. WVS Groep 
beschikt bij het opheffen van de bestemmingsreserve vakantiegeld niet meer over specifieke 
dekkingsmiddelen om met de medewerkers of de overnemende partij af te rekenen. Dit 
betekent dat op dat moment deze kosten ten laste van het exploitatieresultaat van dat jaar 
zullen komen. 
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• In zijn algemeenheid geldt dat het algemeen bestuur en de deelnemende gemeenten de keuze 
hebben (de voor de komende jaren) verwachte tekortente dekken uit gemeentelijke bijdragen^ 
dan wel uit (eventueel) beschikbare reserves. Dekking uit de reserves ontlast de gemeenten op 
korte termijn. Tegelijkertijd neemt de buffer om onverwachte exploitatie-tegenvallers af, wat 
op langere termijn een risico voor de gemeenten inhoudt. 

Op welke wijze deze aspecten worden meegewogen bij de besluitvorming inzake de huidige 
bestemmingsreserve is uiteraard aan het algemeen bestuur. 

Slot 

Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de directie en het dagelijks bestuur van de WVS Groep, 
ter communicatie met het algemeen bestuur inzake de besluitvorming over de 
bestemmingsreserve vakantiegeld van de WVS Groep. 

Wij vertrouwen erop u met deze notitie voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard 
graag bereid een nadere mondelinge toelichting aan u te verstrekken. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 

Drs. W. Veldhuis RA 
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Partijlogo 

         Agendapunt 7 

       

 

 

 

AMENDEMENT 

Herziene begroting 2012 WVS-groep 

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 30 november 2011 in beraadslaging over 
RVS Herziene begroting 2012 WVS-groep 
 
 

 
Het besluit als volgt te wijzigen: 
 
Besluit: 
 
Een zienswijze te geven over de begroting 2012 van de WVS-groep, waarin u aangeeft: 

1) In lijn met de reeds eerder door de gemeente Roosendaal ingediende zienswijze vast te stellen 
dat nog steeds geen sprake is van een structureel sluitende begroting en ook vast te stellen 
dat er geen plan van aanpak gemaakt is, die leidt tot een structureel sluitende begroting; 

2) Uitsluitend om budgettaire redenen in te stemmen met deze begroting 2012, waarbij het 
voorziene tekort zal worden onttrokken aan de vrij te laten vallen bestemmingsreserve 
vakantiegelden, welke daartoe wordt toegevoegd aan de algemene reserve; 

3) Op voorhand niet in te stemmen met een extra variabele gemeentelijke bijdrage van € 1.000 per 
geplaatste Wsw – werknemer volgens de meerjarenraming 2013 – 2015 maar de 
besluitvorming met betrekking tot de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen en de rol 
van de WVS-groep daarin leidend te laten zijn; 

4) Het Dagelijks Bestuur op te dragen om voor 1 februari 2012 alsnog te komen met een plan van 
aanpak om te komen tot een structureel sluitende begroting waarin de noodzaak van 
geplande investeringen onderbouwd wordt, maar ook de aanbevelingen van het IROKO 
rapport quickscan WVS-groep worden meegenomen. 

5) In te stemmen met het laten vervallen van de bandbreedte ten aanzien van de Algemene 
Reserve 

 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
 
Namens de VVD fractie  
Eddy Matthijssen 
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Agendapunt 7 

 

Motie 

 

   STEUN VOOR SW-ERS  

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op woensdag 30 

november 2011 beraadslagend over de herziene begroting 2012 WVS-groep 

 

Overwegende dat 

- Herstructurering van de Sociale Werkvoorziening gezien het 

rijksbeleid onvermijdelijk is; 

- De toekomst van de invulling van de Sociale Werkvoorziening en 

daarmee van alle reguliere en van alle geïndiceerde SW-ers onzeker 

is; 

- De gemeenten de richting van die herstructurering Sociale 

Werkvoorziening aan zullen moeten geven; 

 

Van mening zijnde dat; 

- Ook na een herstructurering van de Sociale Werkvoorziening de 

mensen met een arbeidsbeperking aan het werk moeten blijven; voor 

de maatschappelijke participatie en het welbevinden van die mensen, 

maar ook omdat werk de beste garantie is tegen armoede; 

- De onzekerheid op dit moment bij de SW-ers groot is; 

- De gemeente Roosendaal in deze onzekere omgeving een signaal 

moet afgeven aan de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat 

zij niet in de kou komen te staan en dat zij ook na de herstructurering 

aan het werk zullen blijven;  

 

Draagt het College op: 

1. Pal te blijven staan achter de huidige SW-ers;  

2. Er zorg voor te dragen dat de SW-ers met enige afstand tot de 

arbeidsmarkt, ten alle tijden passend werk krijgen aangeboden met 

een juiste invulling van de Sociale Werkvoorziening; 

 

 

En gaat over tot de orde van de vergadering, 

 

Namens de fractie van de SP  Ada Oudhof   
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2 Motie VLP Chinees Nieuwjaar 

Agendapunt 8 

 

MOTIE 

 

  

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 30 november; gehoord 

hebbende de beraadslaging over  agendapunt 8 inzake raadsmededeling 69B-2011 

Organisatie Chinees Nieuwjaarviering, 
 

 

Constaterende dat, 

• De gemeente Roosendaal bereid is om op verzoek van de provincie de viering van het 

Chinese Nieuwjaar, ook in financieel  ondersteunende zin,  te organiseren in Roosendaal ; 

• Deze raadsmededeling aangeboden werd op het moment dat de agenda van Roosendaal met 

transities als “kleine overheid” en “ vitale wijken en dorpen”  in de raad behandeld werd;  

 
 
overwegende dat,  

• In de agenda van Roosendaal de raad heeft vastgesteld dat de gemeente taken schrapt die 

niet onze eerste verantwoordelijkheid zijn; 

• De raad met de vaststelling van de agenda en de daarin beschreven transities  een fors 

bedrag bezuinigt op het Roosendaals Treffen vanaf 2012 en de volksfeesten vanaf 2013;  

 

Van mening zijnde dat: 

• Het ondersteunen van het Chinese Nieuwjaar en de besluitvorming over het schrappen in de 

ondersteuning van het Roosendaals Treffen en de volksfeesten niet met elkaar in lijn zijn. 

• De VLP met het  amendement A13 geprobeerd heeft deze inconsequentie bij de vaststelling 

van de Agenda van Roosendaal te repareren door carnaval, het Oranjefeest en het 

Roosendaals treffen, in lijn met het besluit op de vraag van de provincie,  financieel te blijven 

ondersteunen. 

 

Van mening zijnde dat:  

• Deze financiële ondersteuning van groot belang is voor het bevorderen van de cohesie en 

betrokkenheid van de inwoners van Roosendaal 

  

Draagt het College van burgemeester en wethouders op: 

• Om zowel het Chinees Nieuwjaarsfeest als ook  de eerder genoemde Roosendaalse 

festiviteiten financieel te blijven ondersteunen en dit voor zover nodig voor 2012 ten laste te 

brengen van het rekeningresultaat; 

• In de kadernota 2013 de raad een voorstel voor te leggen ten behoeve van de  structurele 

dekking ; 

 

 
en gaat over tot de orde van de vergadering, 

 

 

Namens VLP,  

 

John Hertogh 
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