
 

 Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering: 04-11-2015    Agenda nr.: 2 

Portefeuillehouder: T. Theunis    Registratiecode: AF/2015-43 

Onderwerp: Concept Programmabegroting 2016 

 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal  

 
Voorstel   
De concept Programmabegroting 2016 (hoofddocument en bijlagenboek) wordt ter vaststelling aan uw 
gemeenteraad aangeboden.  

 

Wij stellen u voor: 

 

1.    Vast te stellen: 
1. De concept Programmabegroting 2016 (inclusief meerjarenramingen 2016-2019 en het 

investeringsplan 2016-2019) vast te stellen; 
2. De concept Programmabegroting 2016 te wijzigen conform de begrotingswijziging, 

voortvloeiend uit deze Programmabegroting; 
3. De bijgevoegde herziene grondexploitaties vast te stellen (geheime documenten).  

 

2.  De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

 

3.    Kennis te nemen van: 

       De actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2019. 

 

 

Aanleiding 

De concept Programmabegroting 2016 (inclusief de meerjarenramingen 2016-2019 en het 
investeringsplan 2016-2019), de bijbehorende begrotingswijziging en de herziene 
grondexploitatieopzetten worden u ter vaststelling aangeboden.  
De actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2019 worden u ter kennisgeving 
aangeboden.  

 

Kader 

Conform de wettelijke voorschriften dient de Programmabegroting 2016 uiterlijk woensdag  
4 november 2015 door uw gemeenteraad te zijn vastgesteld en ingezonden te worden aan de  
Provincie Noord-Brabant. 

 

Motivering / toelichting 

Jaarlijks wordt de voorbereiding van de Programmabegroting in april gestart. Dat is ook dit jaar 
gebeurd volgens de richtlijnen van het spoorboekje 2015.  
Het bestaande beleid en de vastgestelde ambities in de bestuursovereenkomst ‘Werken aan een 
evenwichtig Roosendaal’ en de Kadernota 2016 zijn verwoord en financieel vertaald in de 
Programmabegroting 2016.  
De jaarlijkse actualisatie van reserves en voorzieningen is - conform de planning in het spoorboekje - 
gelijk opgelopen met de opstelling van de Programmabegroting 2016. Na vaststelling van de 
Programmabegroting door uw gemeenteraad wordt een update van deze actualisatie reserves en 
voorzieningen gemaakt, waarna het boekwerk aan elk raadslid beschikbaar wordt gesteld.   

 

Doel en evaluatie   

De gemeenteraad dient de Programmabegroting 4 november 2015 vast te stellen, zodat deze kan 
worden ingezonden aan de Provincie Noord-Brabant. 

 



Financiële aspecten en consequenties   

We leggen uw gemeenteraad een sluitende begroting 2016 voor en een sluitend meerjaren perspectief.  
 
Tevens treft u aan de actualisatie van de grondexploitaties. Met betrekking tot deze  
grondexploitatieopzetten leggen wij u met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet 
geheimhouding op. 

 
Begrotingswebsite 
Mede vanuit communicatief oogpunt wordt de Programmabegroting 2016 weergegeven in een - gratis 
toegankelijke - begrotingswebsite. Naast de gemeenteraad kunnen ook inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke instellingen de begroting digitaal raadplegen.  

 

Planning 
Woensdag 30 september  Informatiebijeenkomst Programmabegroting 2016 voor raadsleden  

Maandag 5 oktober   Indienen technische en toelichtende vragen door fracties bij Griffie 

Dinsdag 13 oktober   Verzenden Memorie van Antwoord aan raadsleden 

Woensdag 21 oktober  Commissievergadering Programmabegroting 2016 

Woensdag 4 november  Raadsvergadering Programmabegroting 2016 (start om 16:00 uur) 

 
Bijlagen   

1. De Programmabegroting 2016 (inclusief de meerjarenramingen 2016-2019 en  

het investeringsplan 2016-2019); 

2. De bijbehorende begrotingswijziging; 

3. De actualisatie van de reserves en voorzieningen; 

4. De herziene grondexploitatieopzetten (geheime documenten). 

 

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

 

De secretaris,                      De burgemeester, 

R. Kleijnen                        mr. J.M.L. Niederer. 
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GEAMENDEERD BESLUIT 
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Roosendaal, 
 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 
 
 
Besluit: 
 
 
1.    Vast te stellen: 

1. De Programmabegroting 2016 (inclusief de meerjarenramingen 2016-2019 en het 
investeringsplan 2016-2019) vast te stellen; 

 
Beslispunt 1 aan te vullen met: 
 

- In de begroting 2016 een investeringsruimte Verkeersveiligheid Leemstraat op te 
nemen ad. € 1.000.000.  

- De benodigde geraamde kapitaallasten van dit krediet ad. € 77.500 ten laste te brengen 
van de post Onvoorzien.  

 
 

met dien verstande dat: 
Op de buitensportaccommodaties voor 1 juli 2016 bestaande verlichting wordt 
vervangen door LED-lampen 

- De hiervoor benodigde kapitaalslasten ad. € 75.000 in 2016 ten laste van de post 
onvoorzien te brengen 

- Voor 1 april 2016 onderzocht wordt hoe gebruik van zonnepanelen op 
buitensportsportaccommodaties kan worden gestimuleerd en welke financiële 
voorwaarden hieraan moeten worden verbonden voor alle deelnemende partijen.” 

 
met dien verstande dat: 
Aan programma 4 eenmalig vanuit de Algemene Reserve € 600.000 wordt toegevoegd 
voor het herstel en tegengaan van schade aan verhardingen als gevolg van 
wortelopdruk, waarmee de dit jaar ingezette (groen-) omvormingen afgerond kunnen 
worden en waarmee het algehele kwaliteitsprofiel verder verbeterd wordt”. 

 

 
De Bestemmingsreserve Courage te verlagen tot een bedrag van € 150.000  
De Bestemmingsreserve Pilot bestrijding overlast coffeeshops 
De Bestemmingsreserve Stimuleringsbijdragen 

 
 

Ten behoeve van de Amateurwielersport in de gemeente Roosendaal een structureel 
budget van € 15.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering wieleractiviteiten en 
hiervoor een wielerplatform op te richten, en dit budget ten laste te brengen van de post 
onvoorzien.  

 
 



2. De Programmabegroting 2016 te wijzigen conform de begrotingswijziging, voortvloeiend uit 
deze Programmabegroting; 

3. De bijgevoegde herziene grondexploitaties vast te stellen.  
 
 
 
 

2. De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 
 

3.    Kennis te nemen van: 

       De actualisatie reserves en voorzieningen tot en met 2019. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2015. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


