
A-p 
 

 

Agendapunt 3 
 

 

Amendement 15 
 

Hogere kwaliteit verbindend beheren 
 

 
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2014, 

gehoord hebbende de beraadslagingen over het voorstel programmabegroting 2015. 

 

Besluit:  

Beslispunt 1.1 aan te vullen met: 

Met dien verstande dat: 
 

1. In het eerste kwartaal van 2015 een meerjarig implementatieplan wordt 
gepresenteerd voor een structurele verhoging van het kwaliteitsniveau voor 
alle structuurelementen; 

 

2. Hiervoor in de periode 2015 - 2017 jaarlijks een eenmalige investering te 
doen van 8 miljoen Euro (in totaal 24 miljoen Euro) met de volgende 
dekking: 
a. voor 2015 gebruik te maken van 

i. incidenteel geld bestaande uit 
1. inzet € 1.000.000,00 uit voorziening resultaat rioolexploitatie voor 
    meer en beter vegen 
2. afroming BR Stadskantoor met € 2.000.000,00 
3. inzet uit de BR sociaal domein van € 1.000.000,00 
4. inzet uit de BR investeringsimpuls voor economie en meer 
    specifiek de binnenstad van € 1.000.000,00 

ii. structureel geld van € 180.000,00 voor aflossing (4%) en rente (2%) 
lening van € 3.000.000,00 en deze structurele last te dekken middels 
minimale verhoging van de OZB opbrengsten van in totaal 12,5 
miljoen Euro met 1,5 % 

b. voor de jaren 2016 en 2017 in het 4e kwartaal 2015 met een 
    dekkingsvoorstel te komen voor een aanvullende impuls van 8 
    miljoen Euro in 2016 en 8 miljoen Euro in 2017; 

3. Voor zover nodig de begrotingswijziging hierop aan te passen; 
4. Voor zover nodig de oorspronkelijke beslispunten te vernummeren. 

 

 

Namens de fractie van de Nieuwe Democraten, 

 

Ton Schijvenaars 
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Toelichting: 
Aan dit amendement liggen de volgende argumenten ten grondslag. 
 
Geconstateerd moet worden 
- er maatschappelijk en politiek brede steun leeft voor een structurele verhoging van 
de kwaliteit onderhoud en beheer grijs en groen 
- een hogere kwaliteit van grijs en groen zorgt voor meer schoon, heel en veilig met 
de bij behorende positieve effecten op leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid 
- de voorgestelde structurele verhoging OZB voor een gemiddeld huishouden een 
lastenverzwaring is van omgerekend in de orde van grootte € 5,00 per jaar! 
 
Overwogen kan worden 
- dat na een inhaalslag het uiteindelijk hogere kwaliteitsniveau structureel zal leiden 
tot lagere lasten aangezien bijhouden per definitie goedkoper is dan repareren 
- het achterstallig onderhoud een dermate omvang heeft bereikt dat er zeker 3 jaar 
nodig is om de opgelopen achterstand in te lopen 
- dat structurele en vergaande samenwerking tussen WVS, SAVER en het GA zal 
leiden tot behoorlijke winsten op het gebied van efficiëntie en effectiviteit met 
bijbehorende lagere kosten 
- de voortgaande succesvolle burgerparticipatie eveneens tot positieve effecten leidt 
op het onderhoud en beheer in de eigen buurt 
- het bovenstaande betekent dat er per saldo minder geleend hoeft te worden 
 
Van mening zijnde dat 
- een miljoenen impuls zoals voorgesteld zal leiden tot een snelle en duurzame 
verbetering van het openbaar gebied en een forse bijdrage zal leveren aan 
meerdere maatschappelijke effecten zoals genoemd in de programmabegroting 
- zeker ook voor de toenemende groep ouderen en andere slecht ter been zijnde 
inwoners het gebruik van het openbaar gebied toegankelijker en veiliger zal worden 
met meer mogelijkheden voor participatie en minder vraag naar zorg 
 
Concluderend 
- het onderhavige voorstel neemt snel en blijvend de grootste ergernis weg van een 
overgrote meerderheid van onze inwoners en brengt de basis echt op orde 
- een hogere kwaliteit van het buitengebied zorgt voor een stimulerende omgeving 
van school, heel en veilig dat randvoorwaardelijk is voor een verdere versterking 
van wonen, werken en leven in Roosendaal, ons stadje! 

 

Tegenargumenten? 
- Er wordt incidentele dekking gezocht in afroming en inzet middelen uit reserves en 
voorzieningen die daarvoor niet zijn bedoeld. De gemeenteraad heeft het 
budgetrecht en kan de bestemming van een reserve wijzigen. Bovendien de inzet 
uit de voorziening rioolexploitatie blijft conform doel van de voorziening. 
- De structurele dekking betekent meer schuld maken door te gaan lenen. Dit is 
juist. Evenwel, de lasten van het lenen zijn door de lage rente en de lange termijn 
van afschrijven op jaarbasis zeer beperkt en berekend op 6%. Het is zelfs mogelijk 
nog meer te lenen om eventueel nog sneller resultaat te boeken want bij een 
andere paradigma van samenwerking tussen partijen en bij een hoger 
kwaliteitsniveau zal er goedkoper gewerkt kunnen worden. Deze voordelen zijn in 
het voorstel nog niet meegenomen. 


