
 

 Raadsvoorstel 

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

Portefeuillehouder: T.Theunis    Registratiecode: AF/2015-44 

Onderwerp: Invulling van het fonds “Nog te bestemmen” bij de begroting 2016 

 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal  

 
Voorstel   
Wij stellen u voor: 

 

Vast te stellen: 

 
De structurele middelen in het fonds “Nog te bestemmen”, te weten € 806.500, als volgt te besteden:  
 

Bestemming Bedrag (structureel) 

Niet verhogen parkeertarieven in garages (7% in 2016) € 175.000 

Inlopen achterstanden voet- en fietspaden € 200.000 

Aanpak Industriestraat, Oostelijke Havendijk, Westelijke 
Havendijk, Scherpdeel, aanleg Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) 

€ 250.000  

Maatschappelijke activiteiten € 150.000 

TOTAAL € 775.000 

 
 

 

Aanleiding 

Bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2016 is de motie „Fonds nog te bestemmen‟ aangenomen. 
Middels deze motie verzoekt de gemeenteraad het college om het extra aanbestedingsvoordeel op het 
beheer en de exploitatie van De Stok ad € 282.500 en het niet-geoormerkte voordeel uit de 
meicirculaire 2015 ad € 524.000 te storten in een tijdelijke reserve „Nog te bestemmen‟. De totale 
storting in de reserve bedraagt dus € 806.500. In de motie wordt het college voorts verzocht om, bij de 
behandeling van de begroting 2016, voorstellen te doen voor de besteding van dit bedrag. Deze 
voorstellen treft u in dit raadsvoorstel aan. Uiteraard kunnen vanuit de raad alternatieve voorstellen 
worden gedaan voor de besteding van het geld. 
 

Kader 

Dit raadsvoorstel geeft invulling aan de besteding van de middelen in het fonds „nog te bestemmen‟, 
zoals de gemeenteraad het college middels bovengenoemde motie heeft verzocht. 

 

Motivering / toelichting 

In de concept-programmabegroting 2016 is structureel € 806.500 gereserveerd. Het college stelt voor 
om dit bedrag in te zetten voor de onderstaande ontwikkelingen: 
 Het bevorderen van het gebruik van de parkeergarages. In de raadsvergadering van 27 juni 2007 is 

door de raad vastgesteld dat de parkeertarieven met ingang van 2008 iedere twee jaar verhoogd 
worden. Dit betekent dat de tarieven in 2016 voor het straatparkeren met 7% worden verhoogd en 
de tarieven voor vergunningen met 3%. In de concept programmabegroting is dit dan ook het 
uitgangspunt. Het college stelt voor om, in lijn met het reeds ingezette beleid, structureel € 175.000 
beschikbaar te stellen voor maatregelen die zijn gericht op het verder concurrerend maken van de 
tarieven van de parkeergarages. 

 Er is sprake van achterstanden met betrekking tot verhardingen. Met name de kwaliteit van voet- en 
fietspaden behoeft actie. Voorgesteld wordt om hier versneld de achterstanden in te lopen. De 
structurele lasten hiervan bedragen € 200.000. 



 De afgelopen twintig jaar is niets meer gedaan aan het achterstallig onderhoud van de 
Industriestraat, Oostelijke Havendijk, Westelijke Havendijk en Scherpdeel. Binnen het 
Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) zijn hiervoor geen middelen gereserveerd. 
Daarnaast wordt in het kader van de verdere ontwikkeling van Stadsoevers de Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) Scherpdeel aangelegd. De kapitaallasten van deze investeringen bedragen 
€ 250.000. 

 Tot slot stelt het college voor om structureel een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen ten 
behoeve van maatschappelijke activiteiten. Tijdens de behandeling van de kadernota werd dit punt 
ingebracht vanuit de raad. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld subsidies, wijk- en 
buurthuizen, evenementen, afschaffen van legeskosten voor verenigingen e.d.  

 
Bovenstaande invulling betreft slechts een voorstel van het college. Uiteraard kan de raad ook zelf 
voorstellen doen voor de besteding van de middelen.  

 

Doel en evaluatie   

N.v.t. 

 

Financiële aspecten en consequenties   

In de aanbiedingsnota van de concept-programmabegroting 2016 wordt aan de gemeenteraad 
voorgesteld om, conform de motie “Fonds nog te bestemmen”, € 806.500 structureel te reserveren. Er 
zijn derhalve geen aanvullende financiële consequenties ten opzichte van de concept-
programmabegroting 2016. Aangenomen voorstellen worden door middel van begrotingswijzigingen in 
de begroting verwerkt.  

 
Communicatie 
N.v.t. 

 
Bijlagen   

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. 
  



 Raadsbesluit 

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

Portefeuillehouder: T. Theunis     Registratiecode: AF/2015-44 

Onderwerp: Invulling van het fonds “Nog te bestemmen” bij de begroting 2016 

 
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie); 
 
Besluit: 
 

Vast te stellen: 

 
De structurele middelen in het fonds “Nog te bestemmen”, te weten € 806.500, als volgt te besteden:  
 

Bestemming Bedrag (structureel) 

Niet verhogen parkeertarieven in garages (7% in 2016) € 175.000 

Inlopen achterstanden voet- en fietspaden € 200.000 

Aanpak Industriestraat, Oostelijke Havendijk, Westelijke 
Havendijk, Scherpdeel, aanleg Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) 

€ 250.000  

Maatschappelijke activiteiten € 150.000 

TOTAAL € 775.000 

 
 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2015. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


