
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Wij stellen u voor: 
1. De Kadernota 2017 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de 

Programmabegroting 2017. 
2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Aanleiding 
Jaarlijks wordt de gemeenteraad voor het zomerreces met de Kadernota in positie gebracht om 
keuzes te maken en zwaartepunten te leggen in beleid en prioriteiten voor de komende jaren. Deze 
keuzes worden vervolgens in de begroting en in de meerjarenramingen vastgelegd. 
 
Kader 
Tijdens de politieke beschouwingen van 3 maart jl.  hebben de raadsfracties hun visie gegeven op de 
belangrijke thema’s voor het komende begrotingsjaar en daarmee richting gegeven. Dit vindt u terug 
in de Kadernota 2017. Verder sluiten de voorstellen aan op de Bestuursovereenkomst 2014-2018 
‘Werken aan een evenwichtig Roosendaal’.  
 
Motivering / toelichting 
In de Planning & Control-cyclus heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om de kaders vast te stellen. 
De Kadernota is bij uitstek het document om nieuw beleid - inclusief financiën - vast te stellen. De 
Kadernota is daarmee het instrument om (financiële) beleidskeuzes te maken.  
De beleidswijziging in de Kadernota hebben in veel gevallen een nadere uitwerking nodig. Na 
vaststelling  door de gemeenteraad heeft het college de mogelijkheid om de gewenste aanpassingen 
verder uit te werken en in de Programmabegroting te verwerken. 
De financiële keuzes die in de Kadernota gemaakt worden, worden via een begrotingswijziging 
verwerkt in de Programmabegroting.  
 
Doel en evaluatie 
Met het aanbieden van de Kadernota aan de gemeenteraad beogen wij: 

 De financiële startpositie (effecten circulaire gemeentefonds, administratief-technische 
wijzigingen, ontwikkelingen/risico’s) te verankeren; 

 Een financieel sluitend perspectief voor 2017 te bieden. 
 
Financiële aspecten en consequenties 
De financiële consequenties zijn in detail uiteengezet in de Kadernota. Samenvattend geldt het 
onderstaande beeld.  
 

Bedragen  x 1000 2017 2018 2019 2020 

Financieel kader  € 3419 V € 4106 V € 3331 V € 4977 V 

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

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

Totaal aanvullende dekking uit 
bestemmingsreserves 

€ 760 V € 439 V € 438 V € 438 V 

Totaal € 247 V €  783 V € 64 V € 1.498 V 

 
Bijlagen 

 Kadernota 2017 

 Begrotingswijziging Kadernota 2017 


